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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N. 071/2018/DF - A DOUTORA MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, MMª JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE ACORDO COM O ARTIGO 97 DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 15.10.90, C/C O ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV 

DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85. CONSIDERANDO a decisão exarada nos 

autos de Pedido de Providências sob nº 4851-30.2013.811.0007 que 

determinou o afastamento do Oficial da Serventia Extrajudicial – Cartório 

do 2º Ofício de Alta Floresta; CONSIDERANDO a preservação da 

regularidade dos serviços e o processo de transição para a novel Tabeliã 

Interina daquela Serventia; RESOLVE: Artigo 1º. SUSPENDER o expediente 

externo do Cartório do 2º Ofício pelo prazo de 03 (três) dias úteis bem 

como os prazos em curso durante o referido período, resguardados os 

casos de plantão, devendo o imóvel permanecer lacrado, não podendo 

nele adentrar qualquer pessoa sem expressa autorização na nova Oficial 

Interina ou deste Juízo Diretor. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, 

remetendo-se cópia à Corregedoria Geral da Justiça, ao Conselho da 

Magistratura e à ANOREG, para ciência. Alta Floresta-MT, 07 de novembro 

de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO - Juíza de Direito e 

Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003916-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003916-94.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA Advogado(s) do 

reclamante: MARIA JOSE DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. Trata-se de Ação de 

Declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais c/c 

pedido de tutela de urgência ajuizada por Mara Aparecida de Souza em 

face de Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A autora alega que no mês de outubro de 2018 foi 

até o comércio local visando realizar uma compra, porém foi surpreendida 

pela notícia de que seu nome estava negativado junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, razão porque não poderia comprar a prazo. Informa 

que após consulta foi comunicada de que havia uma pendência registrada 

em 10/08/2015 referente ao contrato n. 0030200391034401, no valor de 

R$ 364,32 (trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), 

incluído em 25/09/2015 e diante dessa situação entrou em contato com a 

requerida para informar que nunca teve relação jurídica com a mesma e 

que sequer contratou qualquer tipo de serviço, no entanto alega que a ré 

comunicou que nada poderia fazer. Requer, em sede de tutela de 

urgência, a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob 

pena de multa em caso de descumprimento. O pedido veio instruído com 

diversos documentos. Vieram-me os autos conclusos. É sucinto relatório. 

Fundamento e Decido. RECEBO a inicial em todos os seus termos. Passo a 

análise do pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 300 e 

seguintes do CPC/2015 a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, “in verbis”: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. De tal forma, a tutela de urgência é dividida em 

tutela cautelar destinada a assegurar o resultado final do provimento 

definitivo e do próprio mérito, tutela antecipada do processo, esta como 

medida provisória de natureza antecipatória, de cunho satisfativo e aquela 

como medida provisória de natureza cautelar, de cunho preventivo. Pois 

bem. No caso dos autos, diante das alegações da parte autora e pelos 

documentos trazidos na inicial, em sede de cognição sumária, vejo que os 

requisitos para o deferimento da tutela de urgência se fazem presentes. 

Isso porque, a autora sustenta que nunca solicitou qualquer tipo de 

serviço prestado pela requerida que justificasse a negativação do seu 

nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, restando presente a 

probabilidade do direito. De igual modo, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, igualmente se faz presente, uma vez que a 

inclusão do nome da autora no rol de inadimplentes poderá acarretar 

prejuízos em financeiros à mesma, a qual ficará impedida de realizar 

negócios jurídicos. Noutro giro, quanto ao pedido de inversão do ônus da 

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

deferimento, ante a condição de hipossuficiência da parte autora na 

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

CPC/2015: 1) CONCEDO a tutela de urgência pretendida, DETERMINANDO 

que a REQUERIDA RETIRE o nome da autora dos órgãos de proteção ao 

crédito referente ao contrato n. 0030200391034401 relativo a dívida no 

valor de R$ 364,32 (trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois 

centavos), objeto da lide, até ulterior decisão judicial, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais). 2) Tratando-se de ação que tramita sob o PROCEDIMENTO 

COMUM, DESIGNO audiência de conciliação/mediação para o dia 11 de 

fevereiro de 2019, às 15h00, a qual será realizada no CEJUSC desta 

Comarca. 3) CITE-SE a parte ré para comparecer à audiência supra 

designada, devidamente acompanhada de seu(sua) advogado(a), ou, 

Defensor Público (CPC/2015, art. 334, § 9º), pois, caso contrário, deverá 

constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes 

para negociar e transigir (CPC/2015, art. 334, § 10), observando-se que a 

citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 dias da data supra 

designada (CPC/2015, art. 334). 3.1) CONSIGNE-SE, no mandado de 

citação que, caso a parte ré tenha desinteresse na autocomposição, 

deverá informar, por petição, apresentada com dez (10) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e 

que, havendo litisconsortes, o desinteresse na realização da audiência 

deve ser manifestado por todos os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 

6º). Neste caso, deverá a parte ré apresentar contestação 

observando-se ao disposto no art. 335, II, do CPC/2015. 3.2) 

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

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

comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 3.3) CONSIGNE-SE, 

ainda , no ato de citação que, caso não haja autocomposição na 

audiência, a parte ré terá prazo de quinze (15) dias, a contar da data da 

audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para apresentar 

resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na 

inicial (CPC/2015, art. 344). 4) INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para 

comparecerem à audiência supra designada, consignando ser obrigatória 

a presença de ambos (CPC/2015, art. 334, § 9º) e, caso a parte não 

possa comparecer, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir. 4.1) 

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

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

comparecimento injustificado da parte autora à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 5) Havendo 

autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise acerca de 

eventual homologação. 6) Caso não haja composição, após o aporte de 

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

autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. 7) DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita, diante da presunção de veracidade da 

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

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 8) DEFIRO o pedido de 

inversão, na forma do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de ação que versa 
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sobre direito do consumidor e por ser a parte autora hipossuficiente na 

produção da prova. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 112090 Nr: 622-90.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dernei Olindo Del Moro - Espólio, Paula Del Moro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS BRASIL S/A

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

OAB:3624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 221, assim, EXPEÇA-SE o competente alvará para o 

levantamento dos valores depositados em Juízo na conta indicada à fl. 

221.

Após cumprida a determinação acima, ao arquivo, com as baixas e 

cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 21719 Nr: 136-91.2003.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdMPCL-M, JSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Luiz de Lima - 

OAB:3.397

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, RECONHEÇO e 

DECRETO a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924, inciso V, 

do CPC/15, JULGANDO O PROCESSO EXTINTO, com resolução do mérito, 

com fulcro nos artigos 487, inciso II, do Código de Processo Civil de 

2015.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

judiciais. Sem condenação em honorários de sucumbência.Proceda-se o 

levantamento de penhora/arresto, se houver, com as cautelas de 

praxe.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE IMEDIATAMENTE, 

com as baixas e anotações necessárias, observando o que dispõe a 

CNGC-MT.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 126384 Nr: 3232-94.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renova - Companhia Securitizadora de 

Créditos Financeiros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANÃL - OAB:167.974/SP, ALEXANDRE TADEU CIOTTI COSTA - 

OAB:320.978/SP, CÍCERO NOBRE CASTELLO - OAB:71.140/SP, DUÍLIO 

DE OLIVEIRA BENEDUZZI - OAB:296.227/SP, ELIZETE APARECIDA 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:68.723, MÁRCIA SALGADO DE QUEIROZ 

BATISTA - OAB:109.663/RJ, Paulo Eduardo Dias de Carvalho - 

OAB:12199/SP, THAIS CRISTINA GUIMARÃES RODRIGUES - 

OAB:327.246/SP

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

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

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

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

moldes do art. 400, do CPC/15. Após a juntada do documento original, 

INTIMEM-SE ambas as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestarem na forma do art. 466, § 1º, do CPC/15. Com os 

quesitos (e só após a apresentação destes), INTIME-SE o Sr. Perito para 

informar o valor de seus honorários e atender ao disposto no § 2º do art. 

465 do CPC/2015, no prazo de 05 (cinco) dias. CONSTE-SE, ainda, do ato 

de intimação do perito, a possibilidade de aplicação do § 1º do art. 468 do 

CPC/2015 (no caso previsto no inciso II, o juiz comunicará a ocorrência à 

corporação profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa ao perito, 

fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do 

atraso no processo), caso o perito deixe de cumprir o encargo no prazo 

que lhe foi assinado. Vindo aos autos a proposta de honorários do Sr. 

Perito, na forma do § 3º do art. 465 do CPC/2015, INTIME-SE o requerido 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. No caso de 

discordância, que apresente contraproposta no prazo de 05 (cinco) dias, 

ao que deverá ser INTIMADO o perito para manifestar, justificadamente, se 

concorda, ou não, em igual prazo, podendo apresentar nova proposta de 

honorários. Não havendo concordância, façam os autos conclusos para a 

análise constante no art. 465, § 3º, do CPC/15. Após a decisão versada 

sobre os honorários periciais, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o Perito Judicial 

para designar data, local e horário para início dos trabalhos periciais (com 

tempo suficiente para que a Secretaria de Vara providencie as intimações 

das partes), podendo retirar os autos em carga para análise dos 

documentos que instruem o feito, inclusive, do contrato original contendo a 

assinatura a ser periciada.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003823-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERUZATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EWERTON CARLOS FOCAS LEITE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003823-34.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): LEONARDO PERUZATTO RÉU: EWERTON CARLOS FOCAS 

LEITE Vistos. Diante da regularidade do feito e da ausência de prejuízo 

pelo fato da tramitação ter até então ocorrido em juízo incompetente, 

CONVALIDO todos os atos processuais. No mais, intime-se a parte autora 

para que em até 10 (dez) dias traga memória atualizada do cálculo do 

débito, bem como requeira as medidas que julgar pertinente. Se 

necessário, PROCEDA a secretaria à regularização da representação da 

parte autora junto ao PJe e, em seguida, expeça o ato de intimação desta 

decisão. Após, voltem-me conclusos. Alta Floresta, 6 de novembro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003707-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO(A))

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003707-28.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: REGINALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c reparação por danos morais proposta por REGINALDO 

ALMEIDA DE OLIVEIRA em face de BANCO DO BRADESCO S/A, ambos 

qualificados na inicial. Assevera que ao intentar realizar compra por 

crediário, o autor foi surpreendido ao ter ciência que seu nome estava 

inscrito em cadastro de inadimplentes. Aduz que ao dirigir-se à Câmara 

dos Dirigentes Logistas (CDL), teve ciência de inscrição de dívida no valor 

de R$ 734,54 (setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro 

centavos), pelo banco requerido. Alega que não realizou “nenhum 

transação jurídica” com o Requerido e que desconhece a origem do débito. 

Assim, requer a concessão da tutela de urgência a fim de que seu nome 

seja retirado dos cadastros de inadimplência. Ainda, requer a inversão do 

ônus da prova; a designação de audiência de conciliação e no mérito, 
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pugna pelo julgamento procedente da ação, confirmando a tutela de 

urgência, a declaração de inexistência do débito e condenação da 

requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de 

indenização por danos morais. Com a exordial foram coligidos documentos 

ao PJe. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e 

DECIDO. Recebo a inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça em razão da 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica 

efetivada por pessoa física (§3º, do art. 99, do CPC). Passo a análise da 

tutela de urgência, a qual, com fulcro no §2º, do art. 300, do CPC, a qual 

foi requerida em caráter liminar. In casu, como já relatado, corresponde à 

tutela de urgência à retirada da inscrição do nome da parte autora do 

SERASA/SPC. Pela Lei nº 13.105/15, as tutelas provisórias distinguem-se 

entre tutelas de urgência e tutelas de evidência, sendo que a primeira 

pressupõe a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (art. 300 e ss., NCPC), enquanto a última prescinde de tal 

análise, sendo cabíveis nos hipóteses previstas nos incisos I a IV do art. 

311. No vertente caso, vislumbro que assiste razão à parte Requerente, 

uma vez que estão presentes os elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme disposto no artigo 

300 do CPC. A probabilidade do direito do Requerente se consubstancia 

no fato do débito estar “sub judice”, além de que, a priori, trata-se de 

“prova diabólica” a comprovação, pelo requerente, de que jamais efetivou 

a contratação que deu azo à inscrição. Há também urgência no pedido, de 

forma que o perigo de dano é evidente, pois nome do autor foi incluído 

protestado, sendo que os efeitos dessa inclusão são funestos e 

provocam sérios transtornos, impedindo até mesmo de movimentar contas 

bancárias e praticar atos no comércio. Desta feita, DEFIRO a tutela 

provisória e DETERMINO a retirada do nome da parte autora dos cadastros 

de inadimplentes (SERASA, Seproc, SPC, etc). No tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, vislumbro que a requerente pleiteia com base 

no inciso VIII, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, 

nos termos do §1º, do art. 373, do CPC, verificando o Magistrado que há 

excessiva dificuldade na produção de prova por uma das partes, o ônus 

da prova poderá ser redistribuído mediante decisão fundamentada, 

devendo-se oferecer à parte que recebeu tal encargo a oportunidade de 

dele se desincumbir. Consoante preleciona o art. 2º, é vedado a 

transferência de ônus excessivo ou impossível, posto que não poderá ser 

cumprido por qualquer uma das partes. Verifico que os dispositivos 

mencionados bem se aplicam ao caso em análise, tendo em vista que é 

ônus extremamente dificultoso que a parte autora colija aos autos 

documentos que estejam em posse da parte requerida, referentes ao 

contrato em debate. Em sentido contrário, é dever da requerida a 

mantença dos aludidos documentos. Sendo assim, com lastro no §1º, do 

art. 373, do CPC, PROMOVO a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

somente e especificamente quanto às provas que estejam em posse do 

requerido atinentes à relação de consumo ora guerreada (especialmente o 

contrato com nº 878527801000072), sendo seu ônus trazer a Juízo todos 

os documentos atinentes à contratação, incluindo-se eventuais 

formulários, comunicações (e-mail), documentos internos da empresa. 

Outrossim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12 de fevereiro 

de 2019, às 13h40, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania - CEJUSC. Cite-se a parte requerida e intime-se a 

parte requerente, na pessoa de seu patrono (art. 334, §3º, do CPC), 

devendo constar no mandado que compareçam no local, dia e hora acima 

indicados acompanhados de advogados e defensores públicos, 

respectivamente, consignando que o não comparecimento injustificado 

será considerado como ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA e 

será aplicada MULTA DE ATÉ 2% (DOIS PORCENTO) do valor da causa 

(§8º, art. 334). No mesmo mandado, INTIME-SE a parte requerida para que 

cumpra a tutela de urgência ora deferida. Restando infrutífera a 

conciliação, a peça contestatória deverá observar o prazo do art. 335 do 

NCPC, o qual independe de nova intimação, e que os fatos aduzidos na 

inicial, se não impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo 

com o disposto no art. 341 e 344, todos da Lei n.º 13.105/13. Na hipótese 

de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, 

INTIME-SE a parte autora para, POR ATO DA SECRETARIA, para, no prazo 

de 15 (dez) dias, a teor do art. 350, do CPC, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, INTIMEM-SE as partes, POR ATO DA SECRETARIA, no prazo comum 

de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

sob pena de preclusão. Cumpra-se. Alta Floresta, 31 de outubro de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002182-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA BOMFIM COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003104-86.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA CORREIA CAIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003104-86.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: CLEUSA CORREIA CAIRES REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Procedimento de Liquidação de 

Sentença, que tramitará nos moldes dos artigos 509, II e seguintes do CPC. 

PROMOVA a Secretaria de Vara as devidas retificações necessárias. 

DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 511, do CPC. Na forma do art. 370 do 

CPC, DETERMINO, ainda, que em caso de apresentação de contestação, a 

parte requerida deverá JUNTAR todos os dados, relatórios e extratos do 

valor investido, tipos de bônus, saques, utilização de saldo para 

pagamento de faturas, bem como todas as datas das transações, 

inclusive de ingresso e ativação na rede, referente ao CPF da parte 

autora, sob as penas do art. 400 do CPC. Após o decurso do prazo para 

apresentação da contestação, com ou sem a vinda dela aos autos, 

CERTIFIQUE-SE (inclusive, acerca da tempestividade, caso seja 

apresentada) e, se for o caso, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000342-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU FERNANDES CANGUSSU (REQUERENTE)

IVONE FERNANDES CANGUSSU (REQUERENTE)

IVANETE FERNANDES CANGUSSU SACHI (REQUERENTE)

IVANILDE FERNANDES ROMERA (REQUERENTE)

IVAN FERNANDES CONGUSSU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

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

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000342-63.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: IVANILDE FERNANDES ROMERA, IVANETE FERNANDES 

CANGUSSU SACHI, IVAN FERNANDES CONGUSSU, IVONE FERNANDES 

CANGUSSU, IRINEU FERNANDES CANGUSSU Vistos. Considerando a 

ausência na peça inicial de informações acerca do Estado Civil do “de 

cujus”, bem como as informações contidas na cópia da carteira de 

trabalho juntado aos autos, o qual informa seu estado civil como sendo 

casado, INTIME-SE o patrono da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste acerca do Estado Civil do “de cujus”, bem como 

providencie certidão de dependentes habilitados perante a Previdência 

Social (INSS). Após, conclusos. Alta Floresta, 7 de novembro de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 8 de 509



Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003038-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003038-72.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

PAULO COSTA Vistos. Analisando os presentes autos, constato que não 

restou devidamente comprovada a mora do requerido na forma prevista 

pelo artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação alterada pela 

Lei n° 13.043/2014. Com efeito, a parte autora apresentou os documentos 

com a finalidade de comprovar a mora do requerido, todavia, consoante se 

denota, a notificação não foi recebida, e, portanto não assinada. 

Destaca-se que a atual redação do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 

911/69 exige a presença de assinatura de notificação, ainda que não seja 

do próprio destinatário. Tendo em vista que a norma contida no artigo 3° do 

Decreto-Lei n° 911/69 indica que o proprietário fiduciário, ao requerer a 

busca e apreensão do bem, deverá comprovar a mora do devedor na 

forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º do referido diploma legal, é de rigor 

oportunizar ao credor a emenda da inicial, pois a comprovação da mora é, 

segundo a orientação jurisprudencial, pressuposto de validade para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão. Nesse sentido, trago o 

seguinte aresto proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA 

REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO “NÚMERO IRREGULAR” – MORA 

NÃO CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão ex vi da Súmula 72 do Superior Tribunal de 

Justiça. Sendo imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no 

indeferimento da petição inicial, notadamente quando oportunizada a 

emenda. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018). AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA 

FRUSTRADA – MOTIVO “NÚMERO IRREGULAR” – MORA NÃO 

CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão ex vi da Súmula 72 do Superior Tribunal de 

Justiça. Sendo imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no 

indeferimento da petição inicial, notadamente quando oportunizada a 

emenda. (CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018). 

Ante o exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, devendo comprovar nos autos a mora do devedor pela 

forma prescrita pelo § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69 (redação 

alterada pela Lei n° 13.043/2014) ou mesmo por protesto, consoante 

aceito jurisprudencialmente, sob pena de indeferimento da petição inicial, 

com base no § único do art. 231 e no art. 485, inciso I, ambos do NCPC. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 7 de novembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003065-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003065-55.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: DAIANA DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos. Trata-se de apelação interposta por DAIANA DA SILVA em 

face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem 

resolução do mérito, por ausência de demonstração do mínimo vínculo 

contratual da apelante com a apelada (Ympactus Comercial Ltda) em ação 

de liquidação pelo procedimento comum da ação coletiva julgada 

procedente no juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC. 

Argumenta que jamais foram fornecidos documentos referentes à relação 

contratual estipulada pelas partes e defende que o poder judiciário deve 

exigir da apelada a apresentação de tais provas em juízo. Alegando existir 

vínculo entre as partes, elenca “logins” do sistema. A interposição da 

apelação foi certificada como tempestiva pela serventia (ID 16009273). 

Vieram-me conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. O atual 

código processual civil inovou ao prever a hipótese de retratação da 

sentença que indefere a petição inicial. A norma que autoriza a 

reapreciação do decisum encontra-se disposta no art. 331 e preleciona: 

“Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao 

juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1º Se não houver 

retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. § 2º 

Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para a contestação 

começará a correr da intimação do retorno dos autos, observado o 

disposto no art. 334. § 3º Não interposta a apelação, o réu será intimado 

do trânsito em julgado da sentença”. Pois bem. Sem delongas, após 

análise dos fundamentos trazidos no recurso, vislumbra-se que não 

houve inovação em relação àqueles traçados na manifestação sob ID 

15146441. Destacando não se tratar de análise de eventual ofensa ao 

princípio da dialeticidade recursal, pauto-me a registrar que não há motivo 

para a revisão do posicionamento anteriormente adotado pelo juízo. Com 

efeito, a parte apelante sequer trouxe comprovações do pagamento 

efetuado para ingresso na rede de divulgadores da Telexfree, prova que 

pode ser obtida junto à instituição financeira ou por declarações de 

terceiros, em caso de aquisição de contas de divulga por saldo alheio. 

Entende este juízo que a demonstração do pagamento é pressuposto para 

o pleito de restituição de valores investido. Sem óbice, a maior robustez 

das provas pode permitir o processamento da ação de liquidação da 

sentença coletiva correspondente, todavia, este processo não está 

suficiente instruído para tanto. Ante o exposto, mantenho a decisão 

objurgada por seus próprios fundamentos. Nos termos do §1º, do art. 331, 

do CPC, CITE-SE a parte apelada para responder ao recurso no prazo de 5 

(cinco) dias. Após, remetam-se os autos digitais ao juízo “ad quem”, com 

os devidos cumprimentos deste juízo. Cumpra-se. Alta Floresta, 7 de 

novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000575-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERNANDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000575-60.2018.8.11.0007 

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

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Considerando-se o 

caráter infringente dos presentes Aclaratórios, em observância aos 

Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, determino a intimação do 

Embargado para que se manifeste no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos do §2º, do art. 1.023, do CPC. Após, voltem-me conclusos. 

Alta Floresta, 7 de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003483-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA GOMES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003483-90.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA HELENA GOMES PINHEIRO REQUERIDO: YMPACTUS 

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

pelo procedimento comum ajuizada por MARIA HELENA GOMES PINHEIRO 

em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, ambos qualificados nos autos. 

Alega a parte autora, que desembolsou R$ 39.190,25 (trinta e nove mil e 

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

cotas AdCentral Family. Pretende ser ressarcida por meio do bloqueio 

judicial dos bens e valores da empresa requerida, efetuado pelo Juízo de 

Rio Branco-AC, nos autos da Ação Cautelar Inominada de nº 0005669- 

76.2013.8.08.001 e Ação Civil Pública nº 0800224- 44.2013.8.01.0001 – 2ª 

Vara Cível. Suscitando vários preceitos legais, ao final requer a 

concessão dos benefícios da assistência Judiciária Gratuita; a inversão 

do ônus da prova, para que seja determinado à Requerida a apresentação 

de todos os dados, relatórios e extratos dos ganhos, valores investidos, 

tipos de bônus, saques, utilização de saldo para pagamento de faturas, 

bem como todas as datas das transações, inclusive de ingresso e 

ativação na rede; seja prolatada sentença fixando o “quantum debeatur, 

de forma a permitir o início do cumprimento de sentença, devendo ser 

levado em consideração a correção monetária e juros fixados nos autos 

da ação civil pública; a determinação à requerida para exibição de 

documentos (contrato da autora, bem como planilhas demais documentos 

que estejam em sua posse para devida comprovação do vinculo entre o 

autor e réu). Sob o id nº 15622163, foi determinada a emenda à inicial, com 

o fim de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, 

mediante a mínima comprovação do vínculo entre os envolvidos, bem como 

a ausência de recursos para o custeio das despesas processuais. 

Devidamente intimada, a autora alegou que não tem qualquer documento 

atinente à relação contratual, os quais somente podem ser obtido por meio 

de acesso ao sistema interno da requerida, denominado como “back 

office”. Também trouxe comprovações a respeito de sua renda. É o 

relatório. DECIDO. Compulsando os autos, constato ausente uma das 

condições da ação, a legitimidade da autora para propor a presente ação 

de liquidação individual da sentença coletiva, proferida na ação civil 

pública n° 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou no Estado do Acre em 

desfavor da ora requerida. Isso porque, a simples indicação dos logins 

junto à exordial não comprovam a sua legitimidade para ingressar com a 

presente ação. Desta feita, não demonstrou a parte autora a existência de 

relação jurídica entre as partes, ou seja, a sua condição de credora, 

conforme preceitua o art. 509, do CPC, condição esta, indispensável para 

a propositura da liquidação de sentença pleiteada pela parte autora. 

Acerca do ônus da necessidade de comprovar a legitimidade para a 

propositura da liquidação, colaciono os seguintes julgados. Verbis: “AÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA - PETIÇÃO INICIAL - 

LIQUDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - INDEFERIMENTO - PROCESSO - 

EXTINÇÃO - CARÊNCIA DA AÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - 

REQUISITOS - PROVA. A parte autora que não prova ou revela indício do 

direito alegado, tendo em vista os limites da sentença coletiva que 

pretende liquidar por arbitramento, é carecedora da ação de liquidação por 

ilegitimidade ativa e falta de interesse processual, porquanto não provada, 

por ora, a necessidade de acionamento do Judiciário, dando causa ao 

indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. O 

pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça deve ser 

tutelado, ante a prova dos requisitos necessários de alcance. (TJ-MG - 

AC: 10352160007055001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de 

Julgamento: 15/08/0016, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 26/08/2016). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. 

LASTRO MÍNIMO. A declaração de insuficiência de recursos constitui 

presunção juris tantum de que o requerente se amolda no conceito legal 

de necessitado, podendo, todavia, ser mitigada diante do caso concreto, 

havendo elementos que demonstrem razoável aparência de sua 

capacidade financeira. Os particulares lesados abrangidos pela eficácia 

subjetiva da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.08.01.0001 podem 

propor as liquidações individuais, trazendo para si, não obstante, o ônus 

de comprovar a legitimidade para a propositura da liquidação, através de 

lastros mínimos, sob pena de reconhecimento da ilegitimidade ativa. 

Havendo nos autos comprovantes de pagamentos em favor da ré, deve 

ser anulada a sentença que indeferiu de plano a peça de ingresso. (TJ-MG 

– AC: 1.0352.16.001044-8/001, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Estevão 

Lucchesi, Data de publicação 16/09/2016). PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. 

EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. 

PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. 

DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À COMPROVAÇÃO DO PLEITO INICIAL. 

AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 

1. O investimento pela parte autora em pirâmide financeira, não basta para 

afastar a presumida hipossuficiência juridica que afirma bem como o 

patrocínio da causa por advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3º e 4º, 

do Código de Processo Civil. 3. Na espécie, adequada a sentença que 

indeferiu a petição inicial de vez que embora facultado à parte autora 

emendar à petição inicial com documentos indispensáveis à comprovação 

do pedido inicial, esta não colacionou elementos probatórios mínimos. 3. 

Recurso prov ido,  em par te . (TJ-AC -  Ape lação APL 

07105100520158010001 AC 0710510-05.2015.8.01.0001, Data de 

publicação: 24/02/2017). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL 

– ART. 321 CPC/15 (ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – 

DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA 

DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial 

tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição não 

preenche os requisitos exigidos pela lei processual, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

devendo a exordial ser indeferida se o autor não cumprir o comando 

judicial. Assim, o descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo 

ao seu indeferimento. (TJMT, Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017).” Sendo assim, não 

atendendo satisfatoriamente a parte autora a determinação de emenda à 

inicial, para o fim de comprovar a condição de credora da executada, 

carreando elemento mínimo de comprovação do crédito (ônus da parte 

autora), concluo não ter demonstrado a legitimidade para manejar a 

presente liquidação, o que enseja a extinção do feito sem resolução do 

mérito. Ex positis, diante da ilegitimidade ativa apontada, com fulcro no 

artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição 

inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo 

Codex. CONDENO a parte autora às custas processuais e SUSPENDO a 

sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do citado dispositivo legal, 

vez que defiro a gratuidade da justiça. Publique-se. Registre-se. Intime-se 

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

presente, mediante as baixas e cautelas de praxe. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, 7 de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001026-56.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANO PORFILHO DE MOURA (AUTOR(A))

SILVIA DA COSTA AQUINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001026-56.2016.8.11.0007 

AUTOR(A): SILVIA DA COSTA AQUINO, FELICIANO PORFILHO DE MOURA 

RÉU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Feliciano Porfilho de Moura, menor representado por sua genitora, Sra. 

Silvia da Costa aquino, ajuizou, por meio da Defensoria Pública Estadual, a 
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presente “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada” 

em face do Município de Alta Floresta-MT e Estado de Mato Grosso, a fim 

de compeli-los a submeter o autor ao tratamento que necessita, haja vista 

indicação médica para tanto. O pedido veio instruído com os documentos, 

inclusive relatório médico relatando que o autor apresenta transtorno de 

desenvolvimento mental e aprendizado, necessitando de consulta 

especializada com neuropediatra e por psicólogo infantil. A inicial fora 

recebida ao Id. 4162982, oportunidade em que MMª com temporânea 

determinou o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico 

(NAT), sendo o relatório aportado ao Id. 5768382. A liminar fora deferida 

ao Id. 5780014, a fim de compelir os demandados, providenciar, no prazo 

de trinta dias, avaliação com neuropediatra, bem com todo o tratamento 

adequado que se fizer necessário, com atendimento no âmbito do SUS e 

na rede conveniada ou privada, às custa dos requeridos, com a inclusão 

do Requerente no TFD, sob pena de bloqueio de valores no caso de 

descumprimento da presente obrigação de fazer. Devidamente citado o 

requerido MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA apresentou Contestação (Id. 

6820721). Preliminarmente, alegou sua ilegitimidade passiva, bem como 

ausência de interesse de agir. No mérito, pugna pela improcedência da 

ação. Apesar de devidamente citado o ESTADO DE MATO GROSSO não 

apresentou defesa, conforme certidão de Id. 12955505. Sobreveio a 

impugnação à contestação ao Id. 13764108, oportunidade em que pugnou 

pela decretação da revelia do Estado de Mato Grosso. O representante do 

Ministério Público se manifestou pelo julgamento antecipado da ação 

totalmente procedente. Vieram-me os autos conclusos. É o que cumpria 

relatar. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, tendo em vista o teor da 

certidão encartada ao Id. 12955505, decreto a revelia do requerido, 

ESTADO DE MATO GROSSO, consignando que a revelia não induz os 

efeitos preconizados no artigo 344 do Código de Processo Civil, ante a 

indisponibilidade do interesse público. Ademais, cumpre anotar que o caso 

em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, não havendo, 

salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I- nao houver necessidade de produção de outras provas;” Pois 

bem. No entanto, faz-se necessário, anteriormente à análise do meritum 

causae, analisar as preliminares, aventadas pela parte ré em sua peça 

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

pendente de apreciação. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva 

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

assente perante o ordenamento jurídico, conquanto no âmbito 

jurisprudencial, que a responsabilidade dos entes federativos (União, 

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

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

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

INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - BLOQUEIO E 

LEVANTAMENTO DE VALORES - OBSTADOS - QUANTIA EXORBITANTE - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Todos os entes públicos (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis 

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

ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou 

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

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

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

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

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

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

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

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

fornecimento de medicamentos duas de suas principais vertentes de 

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

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

em vista que ficou comprovado nos autos a real necessidade da parte em 

receber o tratamento requerido, bem como é possível verificar que, até o 

presente momento não houve o cumprimento da medida liminar. Pelas 

razões esposadas, REJEITO AS PRELIMINARES e, passo a análise do 

mérito. De pronto, consigna-se que a necessidade de 

atendimento/tratamento com neuropediatra e psicólogo infantil é certa, 

mormente pelos documentos carreados aos autos. Aliás, a 

Recomendação n. 31/2010 do CNJ, como a própria nominação indica, não 

vincula a atividade judicante, apenas servindo como um norte. No caso 

judicializado, não há documento que afaste a cognição retirada dos 

documentos apresentados pela parte autora. Doravante, cumpre registrar 

que o artigo 6º da Constituição Federal é taxativo ao afirmar que a saúde é 

um DIREITO social, lembrando que a “seguridade social compreende um 

conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde (...)” 

(artigo 194-A). Mais adiante, o artigo 196 da Constituição Federal é 

enfático ao proclamar que a “SAÚDE É UM DIREITO DE TODOS E DEVER 

DO ESTADO”. Em harmonia com esse preceito, existem inúmeros 

dispositivos legais a amparar o direito à vida e à saúde (arts. 6º e 198 da 

Constituição Federal, art. 223, I e V da Constituição Estadual, Lei nº 

8.080/90, art. 6º, I, “d”). Como amplamente sabido, o direito à saúde deve 

ser garantido pelo Estado (sentido amplo) de forma irrestrita, inclusive com 

o fornecimento de tratamento a portadores de doenças que deles 

necessitem, desde que prescritos por profissional habilitado. Havendo 

indicação da necessidade dos procedimentos médicos apontado na 

exordial, indicado por profissional que assiste ao paciente, não há 

fundamento legal para, com base em protocolo disciplinador de 

generalidades, afastar-se a obrigação, quando existe prescrição médica. 

Ademais, somente o médico responsável pelo tratamento da parte 

requerente tem responsabilidade e competência para prescrever o que é 

mais adequado à sua saúde. Nesse sentido, julgados do nosso Tribunal de 

Justiça: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO 

À SAÚDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - 

REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS 

- RESERVA DO POSSÍVEL - NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DO STF E 

TJMT - APELO DESPROVIDO. O direito à vida e à saúde deve ser 

resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas e 

internações, realização de exames e cirurgias, em todos os graus de 

complexidade e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao 

cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção 

(CR/1988, Art. 196). A Lei nº 8.080/1990, que dispõe sobre o Sistema 

Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as 

condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que 

constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras 

providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes 

federados fornecê-los e custeá-los. A cláusula da “reserva do possível” – 

ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não deve 

ser invocada, pelo Município, com a finalidade de exonerar-se, 

dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, 

notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder 

resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais 

impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. (STF, RE 

956475/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 12.5.2016). In casu, devem 

o Estado e o Município Requeridos, de forma solidária com o Estado, 

fornecer tratamento de saúde indispensável ao Autor menor, portador de 

quadro de Retinopatia da Prematuridade, Grau 3 e doença “plus” em 

ambos os olhos – CID H32.1, enquanto houver necessidade, mediante 

prescrição médica. Recurso desprovido. (Ap 165648/2016, DRA. FLAVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/02/2017, Publicado no DJE 

16/03/2017). ISTO POSTO, julgo procedente o pedido, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para DEFERIR a 

liminar, a compelir o Estado de Mato Grosso, e o Município de Alta Floresta 

a proporcionarem avaliação e tratamento com neuropediatra e psicólogo 

infantil, bem como todo o tratamento adequado de saúde ao menor 

Feliciano Porfilho de Moura, que se fizer necessário, com atendimento no 

âmbito do SUS, ou na rede conveniada ou ainda na rede privada, no prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação da presente sentença. 

CONSIGNA-SE a existência de possibilidade de bloqueio em caso de 

descumprimento da presente determinação judicial. ISENTO os 

demandados ao pagamento de despesas e custas processuais, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro 

de 2001. DEIXO de condenar o Estado demandado ao pagamento dos 

honorários advocatícios, uma vez que a Defensoria Pública é órgão 

integrante de sua estrutura, nos moldes da Súmula 421 do STJ. Porém, no 

que pertine ao Município de Alta Floresta, FIXO a verba de sucumbência, 

quanto a sua cota parte, em 5% sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, § 4º, III, do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal 

voluntária, REMETAM-SE os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

para reexame necessário, em conformidade do artigo 496, I, do Código de 
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Processo Civil. Transitada em julgado a sentença, devidamente 

CERTIFICADA, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

CIÊNCIA à Defensoria Pública Estadual e ao Ministério Público. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 7 de novembro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001465-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - MT19004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001465-96.2018.8.11.0007 Termos de audiência em 

anexo. Alta Floresta, MT, 7 de novembro de 2018 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

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

Processo Número: 1003570-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SILVA CASTRO (AUTOR(A))

M. E. S. D. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA (RÉU)

ANDREIA SILVA CASTRO (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003570-80.2017.8.11.0007 Termo de Audiência em 

anexo. Alta Floresta, MT, 7 de novembro de 2018 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135958 Nr: 858-71.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Gonçalves de Oliveira, Vilma Plens de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor Gobetti - Espolio, Raimison Fernando 

Gobetti, Caio Junior Gobetti, Heitor de Oliveira Gobetti, Tiago Henrique 

Gobetti, Priscila Daiene Gobetti

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

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/O, Wagner Silveira 

Fagundes - OAB:22276/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Bocardi Bianchini 

- OAB:24.043 MT

 Vistos.

Intime-se a parte Exequente, na pessoa de seu patrono, para se 

manifestar à impugnação à indicação de habilitação feito pelos herdeiros 

do Executado às fls. 64/71 e 74/82, no prazo de 15 (quinze) dias.

 No mesmo prazo, deverá comprovar a existência de bens a integrarem o 

espólio, considerando-se a declaração de renda de fls. 29/38 (autos em 

apenso).

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 162572 Nr: 332-36.2018.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDA, TND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Barella - OAB:19.537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

regularizar a representação processual (procuração em nome da menor, 

representado pela mãe, outorgando poderes para tanto), bem como 

apresentar tabela atualizada do débito.

Após, cumpra-se a Secretaria de Vara com o determinado à fl. 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138538 Nr: 2197-65.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RA, VMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Leite Quadra da 

Costa - OAB:MT/21075-O, Elson Cristóvão Rocha - OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora pessoalmente para retirar o termo da guarda 

definitiva no prazo de 15(quinze) dias.

 Com ou sem o cumprimento do determinado REMETAM-SE os autos AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

As diligências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 41617 Nr: 1896-70.2006.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Braulina de Souza, José Sebastião da Silva Neto, 

Maria José da Silva Souza, Nilton Sebastião da Silva, Isabel da Silva, 

Edson Thomaz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sebastião da Silva Filho-Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN VANESSA MENDONÇA 

PAGLIARINI - OAB:MT 8400, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN VANESSA MENDONÇA 

PAGLIARINI - OAB:MT 8400

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 689 e, por conseguinte, HOMOLOGO a desistência 

da produção de prova pericial.

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

dias, se manifeste no feito pugnando o que entender por direito no tocante 

ao auto de avaliação de fl. 693.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 466 Nr: 173-31.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Cereais Colorado Ltda

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

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

OAB:4.136-A

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 226 e determino a expedição de Carta Precatória 

para a Comarca de Nova Monte Verde para a penhora e avaliação do 

imóvel rural sob matrícula n. 5823 (cópia da matrícula às fls. 234/236). 

Outrossim, diante da informação de fls. 215/216, a intimação dos 

proprietários do imóvel se dará via edital.

Com o retorno da missiva, intime-se a parte Autora para manifestação 

sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 90694 Nr: 5050-57.2010.811.0007
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca dos Santos, Almerinda dos Santos 

Zanon da Silva, Nercy Francisca dos Santos Bonfim, José Francisco dos 

Santos, João Francisco dos Santos, Teresa Francisca dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Francisco dos Santos - Espólio, Maria 

Adotiva de Jesus Santos - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogerio de Oliveira - 

OAB:11324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o abandono do processo pela inventariante, REMOVO-A 

nos termos do art. 622, II do CPC e, por conseguinte, observando-se a 

ordem estabelecida no art. 617, III, do aludido caderno processual, NOMEIO 

como inventariante a herdeira ALMERINDA DOS SANTOS ZANON DA 

SILVA, a qual deverá ser intimada pessoalmente para prestar 

compromisso, no prazo de 15 (quinze) dias.

CONSIGNE-SE que após a assinatura do termo de compromisso, iniciará o 

prazo de 30 (trinta) dias para a inventariante cumprir com o determinado à 

fl. 78.

INTIME-SE a inventariante da remoção por meio do causídico constituído.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 32942 Nr: 1862-66.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tony Atacado e Distribuidor de Secos e Molhados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dulcinéia Gomes Bocardi Bitello

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

Silva - OAB:6015/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva 

- OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo 

celebrado às fls. 167/171, uma vez que houve a composição do litígio 

amigavelmente por intermédio da assunção de dívida/sub-rogação e, 

SUSPENDO o presente feito até o decurso do prazo para o integral 

cumprimento do débito, isto é, até 05/03/2018.

2) Ainda, INTIME-SE a parte executada Dulcinéia Gomes Bocardi Bitelo 

para que se manifeste no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnando o 

que entender por direito.

3) Outrossim, SUSPENDO o leilão judicial do bem imóvel indicado às fls. 

103/104, sendo que deverá ser expedido ofício ao leiloeiro a respeito da 

suspensão, com URGÊNCIA.

4) Decorrido o prazo mencionado no item “1”, INTIME-SE a parte exequente 

para, em 05 (cinco) dias úteis, informar se o sub-rogado/assuntor cumpriu 

o acordo.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 162586 Nr: 337-58.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AJDA, TND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Barella - OAB:19.537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

regularizar a representação processual (procuração em nome da menor, 

representado pela mãe, outorgando poderes para tanto), bem como 

apresentar tabela atualizada do débito.

Após, cumpra-se a Secretaria de Vara com o determinado à fl. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33183 Nr: 2052-29.2004.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANETE PEDRETTE E CIA LTDA -ME, Nelson 

Ceballos Cespedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Lermen Bedin - 

OAB:10.937/MT, Irineu Roveda Junior - OAB:5688-A/MT, Jean Carlos 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido com base no art. 1210 da CNGC – Consolidação das 

normas gerais da corregedoria, e estipula-se o prazo de 10 (dez) dias 

para comprovar a distribuição nos termos do impulsionamento de fl. 181.

Tendo em vista a previsão contida no art. 6° do CPC que apregoa a 

cooperação entre as partes do processo, bem como o art. 1210 da CNGC 

– Consolidação das normas gerais da corregedoria INDEFIRO o pedido de 

fls. 182/183.

 INTIME-SE a parte autora no prazo de 15 dias para dar prosseguimento ao 

feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142103 Nr: 4117-74.2016.811.0007

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heitor Gobetti - Espolio, Raimison Fernando Gobetti, Caio 

Junior Gobetti, Heitor de Oliveira Gobetti, Tiago Henrique Gobetti, Priscila 

Daiene Gobetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Gonçalves de Oliveira, Vilma Plens de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Petrucci Junior - 

OAB:17.452/MT

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

OAB:20.342/MT

 Vistos.

Intime-se a parte Embargada, na pessoa de seu patrono, para se 

manifestar à impugnação à indicação de habilitação feito pelos herdeiros 

do Embargante, no prazo de 15 (quinze) dias.

 No mesmo prazo, deverá comprovar a existência de bens a integrarem o 

espólio, considerando-se a declaração de renda de fls. 29/38.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 3255 Nr: 57-98.1992.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suetônio Paz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednaldo Reis Pinheiro Martins, Eduardo Reis 

Martins - Espólio

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

OAB:25364/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabella Tarsitano Armoa 

Belucio Gaetano - OAB:23.686, LUIS AUGUSTO CUISSI - OAB:14430, 

Regina da Silva Souza - OAB:22.876 MT, Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT, Sidnei Tadeu Cuissi - OAB:OAB/MT 17252

 Vistos.

Tendo em vista que não houve a aceitação da proposta feita pelo 

executado às fls. 717/718 e contraproposta feita pelo exequente às fls. 

723/725, a execução seguirá quanto ao seu valor remanescente indicado 

à fl. 737, qual seja, R$ 571,67 (quinhentos e setenta e um reais com 

sessenta e sete centavos).

Dessa forma, determino a expedição de Alvará Judicial dos valores 

constritos (fl. 716) e depositados (fl. 728) em favor do exequente, 

conforme dados bancários de fl. 737.

No mais, quanto ao débito remanescente, intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu patrono, para o seu pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidência de multa de 10%.

Certificado o decurso do prazo acima, intime-se o exequente para 

manifestação em igual prazo e conclusos.
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Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110953 Nr: 6553-11.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lorena Danetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcena Nilson Rodrigues - Me, Edson Dantas 

Rodrigues, Edmara Dantas Rodrigues, Botelho Pimentel e Carvalho Ltda, 

Edivan Souza Lima Carvalho, Jorge Américo Tavares Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Juliano Dos Santos Cezar - OAB:14428-B/MT, Luis 

Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Raissa Carolina de Oliveira 

Teles - OAB:23.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARUICH HAMMOUD - 

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

 Vistos.

Ante a manifestação do curador especial às fls. 419/422, sem anular de 

imediato a citação editalícia realizada, para o fim de aproveitamento dos 

atos processuais, DETERMINO a citação pessoal dos demandados JORGE 

AMÉRICO TAVARES CARVALHO e EDIVAN SOUZA LIMA CARVALHO nos 

endereços fornecidos à fl. 422, via oficial de justiça, devendo constar no 

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

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

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos 

previstos no art. 344, do CPC.

Com o retorno do mandado, façam-se os autos conclusos para 

apreciação da manifestação de fls. 419/421.

Outrossim, PROCEDA a Secretaria de Vara ao cadastramento junto ao 

Sistema Apolo do causídico da parte requerida, nos termos em que 

indicado às fls. 427/428, realizando-se a exclusão necessária e 

retificando a capa dos autos.

Intimem-se. CUMPRA-SE dando prioridade da presente ação em 

concomitância com as demandas novas, tendo em vista o demasiado 

lapso temporal decorrido desde sua distribuição, visando ainda, atender a 

Meta 2 de 2018, do Plano Estratégico do Poder Judiciário Brasileiro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106872 Nr: 2202-92.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronildo Guedes de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Pereira Freitas da Silva, Carlos Cesar, 

Cleber José Rozzatti

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:24.889-A/MT, Ana Célia de Julio - OAB:13.227-B / MT, Dakari 

Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Joel de Freitas - OAB:308.908/SP, 

Thiago dos Santos Silva - OAB:20065/E

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de intimação do autor via edital, sob o argumento de ter 

este mudado de endereço sem informar ao Juízo (fl. 121), vez que prevê o 

art. 274, parágrafo único, do CPC, que as intimações dirigidas no endereço 

declinado na inicial presumem-se válidas e em caso de abandono da lide, o 

que poderá ocorrer em eventual ausência de andamento no feito pelo 

requerente (o que ainda não se constata nos autos), será considerada a 

intimação enviada ao endereço constante nos autos, conforme consta do 

aludido dispositivo legal, não havendo, portanto, necessidade, tampouco 

previsão legal para sua intimação editalícia.

No ponto, considerando o teor da certidão de fl. 120 e a proximidade da 

audiência designada à fl. 113, por ora CANCELO a solenidade.

INTIMEM-SE as partes, por meio de seus causídicos/Defensoria Pública 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, informarem nos autos os novos 

endereços das testemunhas arroladas e não localizadas (certidão de fl. 

120).

Transcorrido in albis o prazo fixado no parágrafo imediatamente anterior, 

CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58143 Nr: 2655-63.2008.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Aparecida Feitosa Garcia, Daniel Moreno Garcia, 

Diego Moreno Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neilton Moreno Garcia (Espólio)

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

OAB:8930/MT, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação de fl. 97, apontando interesse na 

conversão da presente ação em arrolamento, DETERMINO a intimação da 

inventariante para, no prazo de 30 (trinta) dias, carrear aos autos 

certidões negativas de débito da União, do Estado e Município, 

devidamente atualizadas e em nome do falecido, bem como plano de 

partilha, acompanhado de procurações outorgadas pelas herdeiras que 

atingiram a maioridade.

Com ou sem o aporte do determinado, transcorrido in albis o prazo fixado, 

CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003992-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO BARBOSA BORDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO(A))

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003992-21.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

visando o restabelecimento de beneficio previdenciário (auxílio doença c/c 

pedido de conversão em aposentadoria por invalidez com antecipação de 

tutela) ajuizada por MARIA DO CARMO BARBOSA BORDÃO em desfavor 

do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados na petição inicial. Visa a autora, pela concessão de tutela 

antecipada, para o restabelecimento provisório do benefício 

auxílio-doença. No mérito, requer a conversão do beneficio de auxílio 

doença em aposentadoria por invalidez. Acostou ao feito diversos 

documentos. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO 

E DECIDO. DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser 

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

égide do atual Código de Processo Civil, nos termos do artigo 300, são 

requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada: a) a 

probabilidade do direito; b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Compulsando os autos, entendo presentes os requisitos acima 

elencados, de modo a justificar a concessão da medida pleiteada. A 

probabilidade do direito invocado encontra-se expressa nos relatórios 

médicos acostados à inicial. Isto porque, o Médico, Dr. Renato de C. 

Somera, destaca que a parte autora possui hipertensão maligna e os 

demais documentos atestam que encontra-se diagnosticada com 

aneurisma e acidente vascular encefálico isquêmico com múltiplos focos 

em hemisfério esquerdo, Id. n. 16360069. Dessa forma, verifica-se a 

probabilidade do direito invocado, antes as enfermidades acima 

mencionadas. Ademais, verifica-se que por diversas vezes fora 

concedido o beneficio de auxilio doença em sede administrativa, cf. 

observa-se através do documento anexado ao ID 16360069- Pág. 10/13. 

Doutro lado, considerando-se o caráter alimentar do benefício pleiteado, 

encontra-se igualmente preenchido o requisito da urgência/perigo de dano, 

caso somente ao final do feito seja apreciado o pedido. ISTO POSTO, nos 

moldes e razões acima elencados, com base no artigo 300 do NCPC, 

concedo a tutela de urgência, em favor do autor para a o restabelecimento 
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do benefício auxílio-doença, no montante de 91% do salário de 

contribuição, devendo a medida ser implantada no máximo em 30 (trinta) 

dias pelo requerido, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), à título de astreintes. Diante do recebimento do Ofício 

Circular nº 001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da 

União em participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo 

Código de Processo Civil, deixo de designar a referida solenidade, prevista 

no art. 334, do CPC. In casu, através do Ofício nº 

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

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

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

condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, para 

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

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

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

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

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

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

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perito judicial o 

médico Dr. BRUNO VILLELA GOMES, CRM 6510/MT, para realizar a perícia 

médica na parte autora, razão por que FIXO os honorários em R$ 400,00 

(quatrocentos reais), em observância à tabela V da Resolução nº 

00305/2014-CJF. Justifico a majoração da verba honorária, diante da 

complexidade da perícia e da especialidade medica necessária para a sua 

realização, além do reduzido numero de profissionais residentes nessa 

Comarca com a aludida capacitação. INTIME-SE o Sr. Perito da nomeação 

para designar dia, horário e local para a realização da perícia médica, 

devendo este informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente para 

que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados para comparecimento ao ato 

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

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

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

para que o médico nomeado compareça com seus documentos pessoais 

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

Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda não tenha sido 

realizado referido cadastro. ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia da inicial, 

dos quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais atestados 

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

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

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

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

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

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

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

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

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

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alguma atividade braçal? Uma vez designada data para realização da 

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

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

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

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

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

manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio importará 

na presunção de concordância com o laudo pericial. Posteriormente, 

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

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

teses levantadas na contestação. Com a manifestação das partes ou 

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

honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, 

mediante prévio cadastramento do profissional no respectivo Sistema, 

caso não tenha sido realizado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta, MT, 7 de novembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003715-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO APARECIDA GUERREIRO HIRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003715-05.2018.8.11.0007 Vistos. Considerando 

que houve a juntada tão somente da diligência do Oficial de Justiça, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 03 (três) dias, dê 

cumprimento à decisão sob o Id n. 15944393, sob pena de indeferimento 

da inicial. Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Após, conclusos para 

deliberação. Alta Floresta, MT, 7 de novembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001029-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH JAZMIN CALONGE VELAZQUEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Salua Gazali (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SALUA GAZALI OAB - MT0006278S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001029-74.2017.8.11.0007 Vistos. HOMOLOGO O 

ACORDO entabulado entre as partes, o qual foi juntado no Id n. 16368876 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil. Inexiste pactuação 

expressa sobre os honorários advocatícios, cada parte arcará com os 

honorários de seus procuradores. Eventuais custas pela parte requerida. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 7 de 

novembro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000289-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR NOVELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seus 
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representantes legais, do inteiro teor da juntada do ID nº 16349766, bem 

como para indicar os dados bancários: número da conta (corrente), nº da 

Agência, Banco e nº do CPF/CNPJ do titular da conta, no prazo de 05 

(cinco) dias, para posterior transferência de valores.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010919-49.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOMBOROWSKI E DOMBOROWSKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COGELTA-CONSTRUCOES GERAIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010919-49.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: DOMBOROWSKI E 

DOMBOROWSKI LTDA - ME EXECUTADO: COGELTA-CONSTRUCOES 

GERAIS LTDA Vistos. INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar cálculo atualizado do débito exequendo. Após, voltem-se 

conclusos para análise da petição retro. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 7 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000229-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA SILVA PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000229-46.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ADRIANA DA SILVA PRADO 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que entender 

de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 7 de 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000457-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO LEONE MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000457-55.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: CAIO LEONE MOREIRA DA 

SILVA EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos. Tendo em vista o prolação da 

sentença, resta esgotada a função jurisdicional, de sorte que determino o 

integral cumprimento da sentença. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010838-13.2010.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LIZIANE GAYOSO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. DOS SANTOS DE FREITAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010838-13.2010.8.11.0007 EXEQUENTE: LIZIANE GAYOSO DA SILVA 

EXECUTADO: R. C. DOS SANTOS DE FREITAS - ME Vistos. Tendo em vista 

a prolação da sentença extintiva do feito em decorrência da inércia da 

parte interessada, resta esgotada a função jurisdicional, operando, 

portanto, a preclusão pro judicato. Assim, cumpra-se integralmente a 

sentença. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de novembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001636-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001636-87.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos. Ausente o relatório em razão 

do permissivo do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos, 

verifico que se trata de processo eletrônico em fase de Cumprimento de 

Sentença em face da OI S/A em curso perante o Juizado Especial Cível da 

Comarca de Alta Floresta/MT. Importante consignar que foi deferido o 

processamento da recuperação judicial da empresa executada no bojo 

dos autos nº 0203711-65.2016.8.10.0001, em trâmite perante a 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. Nos termos do Enunciado nº 51 

do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, "os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando à parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria". Assim, estando a 

executada em recuperação judicial, a execução de título já constituído não 

pode tramitar no Juizado Especial, restando ao credor a faculdade de 

habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial da 

executada. Nesse sentido, veja-se a jurisprudência: EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO 

ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA 

PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004551677, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 27/11/2013) 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004551677 RS, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Data de Julgamento: 27/11/2013, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2013) 

Ressalta-se que no microssistema do Juizado Especial não se aplica o 

disposto no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à 

suspensão das ações de execução em face de devedor em recuperação 
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judicial. Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado e adimplidas eventuais custas 

pendentes, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de novembro de 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002270-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEU ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALTAIR NERY OAB - MT24476/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Adilson (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002270-49.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EZEQUIEU ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: ADILSON Vistos. Reitere-se a intimação do autor para, em 

cinco dias, juntar nos autos virtuais novamente os documentos que 

instruem a petição inicial de acordo com o determinado no despacho 

exarado no Id nº 14942866, sob pena de indeferimento da inicial. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011099-36.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO COLOMBO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROTTA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fabrício Cardoso da Silveira OAB - MT0010856A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011099-36.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: PAULO SERGIO COLOMBO 

EXECUTADO: JOAO ROTTA - ME Vistos. INTIME-SE o exequente para, em 

cinco dias, manifestar sobre a petição apresentada pelo executado no Id 

nº 14944418. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003973-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON AUREO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 24 DE JANEIRO 

de 2019, às 16h20min, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. Prislene Paiva 

Estagiária Matrícula 34917

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010811-88.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM JOSE LIMA (REQUERENTE)

CAMILLA OCHIUTO LIMA ORTEGA (REQUERENTE)

THAIARA OCHIUTO LIMA (REQUERENTE)

AUREA DE SOUZA OCHIUTO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DE QUEIROZ (REQUERIDO)

JOAQUIM LEAO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

MILTON VALENTIM DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010811-88.2014.8.11.0007 REQUERENTE: WILLIAM JOSE LIMA, CAMILLA 

OCHIUTO LIMA ORTEGA, AUREA DE SOUZA OCHIUTO LIMA, THAIARA 

OCHIUTO LIMA REQUERIDO: JOAQUIM LEAO DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS 

DE QUEIROZ, MILTON VALENTIM DA SILVA Vistos. Tendo em vista o óbito 

do embargado Joaquim Leao de Oliveira, comprovado no processo 

principal (ação de execução nº 8010891-52.2014.8.11.0007), determino a 

sucessão processual, a fim de que conste no polo passivo o Espólio de 

Joaquim Leao de Oliveira, representado pela inventariante Terezinha 

Bomfim de Oliveira Silva, nos termos dos artigo 110 e 688, ambos do CPC. 

Proceda-se a Secretaria da Vara a devida retificação quanto ao 

embargado mencionado no parágrafo retro. Retifique-se, ainda, a 

autuação virtual quanto ao tipo de ação, eis que o feito se trata de 

embargos de terceiro. Após, designe-se audiência de conciliação, 

citando-se e intimando-se a inventariante no endereço indicado no 

processo de execução. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOLIZETE APARECIDA DOBROVOSKI PILGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME EBURNEO QUEIROZ OAB - MT0016469A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000511-84.2017.8.11.0007 REQUERENTE: DOLIZETE APARECIDA 

DOBROVOSKI PILGER REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Tendo em 

vista o retorno dos autos da Turma Recursal, aguarde-se a manifestação 

da parte interessada. Caso decorra o prazo de 15 (quinze) dias, sem 

manifestação das partes após o trânsito em julgado da sentença/acórdão, 

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

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

quitação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de novembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002569-60.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINDUSTRIAL MADESEIK LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002569-60.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: AGROINDUSTRIAL MADESEIK 

LTDA - ME EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas 

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

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 
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penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 

117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o 

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

apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor 

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

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

Alta Floresta/MT, 7 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003502-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA ALINA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PECUNIA S/A (REQUERIDO)

JUCELENE ANDRADE CASTRO ALVES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003502-96.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOANITA ALINA DE ANDRADE 

REQUERIDO: JUCELENE ANDRADE CASTRO ALVES - ME, BANCO 

PECUNIA S/A Vistos. Inicialmente, recebo o pleito de emenda à petição 

inicial (Id n° 15805291) no que tange à comprovação de endereço. Passo 

a análise do pleito de tutela provisória. Trata-se de pedido de tutela 

provisória objetivando a suspensão dos boletos bancários referentes ao 

contrato em discussão, ao argumento de que houve descumprimento 

contratual quanto ao valor cobrado, bem como que a parte se abstenha de 

incluir o nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito. Pois 

bem. O artigo 294 do NCPC prevê que a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que na primeira hipótese 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

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

conforme dicção do artigo 300 do NCPC. No caso em tela, restam 

plenamente evidenciados os elementos da tutela de urgência legalmente 

previstos, pois a parte requerente demonstrou a probabilidade de seu 

direito, mediante documentos que acompanham a petição inicial; bem como 

demonstrou o risco ao resultado útil do processo, pois a manutenção dos 

serviços e a respectiva cobrança em valor diverso do contratado 

demonstra vantagem excessiva em relação ao consumidor, o qual, 

inclusive, manifestou na demanda o desejo de resolver o contrato. Logo, 

não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, 

sendo que até decisão judicial a respeito os serviços e a cobrança devem 

permanecer suspensas. Ademais, o perigo de irreversibilidade da medida, 

em casos como este, não existe, pois com eventual improcedência do 

pedido, as cobranças poderão ser efetuadas pela parte requerida. Assim, 

por estarem presentes, no caso em questão, os requisitos legais, o 

deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. Ante o exposto, 

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

de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para 

determinar que a parte requerida suspenda os serviços contratados pela 

parte autora, bem como a respectiva cobrança, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao pedido de inversão 

do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Designe-se nova data para audiência 

de conciliação, considerando não haver tempo hábil para o cumprimento. 

CITE-SE as partes reclamadas, a fim de comparecerem à audiência 

conciliatória. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de novembro de 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002020-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH SERENCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELETANA TARGINO DA SILVA PEGO OAB - MT22952/O-O 

(ADVOGADO(A))

ROSANGELA SOARES DE ARAUJO OAB - MT16710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002020-16.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ELIZABETH SERENCH 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. 

A parte ré informa que efetuou o pagamento integral da condenação 

(petição ID nº 15971252) e a parte autora concorda com o valor 

depositado judicialmente, bem como informa a conta para transferência do 

valor, conforme consta na petição ID nº 16014057. EXPEÇA-SE alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) 

advogado(a) da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso contrário, 

intime-se a credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) 

dias. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora 

acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. 

Intimem-se. Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001336-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001336-91.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MAICON GONCALVES DOS 

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

requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito 

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

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

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

apresentou contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico 

para a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de novembro de 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003612-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN PAULA BIANCHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003612-95.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MIRIAN PAULA BIANCHIN 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Inicialmente, recebo o pleito 

de emenda à petição inicial (Id n° 15828306 e 15830668). Passo a análise 

do pleito de tutela provisória. Trata-se de pedido de tutela provisória 

objetivando a retirada do nome da parte requerente dos cadastros 

restritivos ao crédito, sob a alegação de que a inscrição é indevida ante a 

quitação do débito. O artigo 294 do NCPC prevê que a tutela provisória 
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pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que na primeira 

hipótese será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo, conforme dicção do artigo 300 do NCPC. No caso em tela, 

restam evidenciados os elementos da tutela de urgência legalmente 

previstos, pois a parte requerente demonstrou a probabilidade de seu 

direito, mediante documentos que acompanham a petição inicial, 

especialmente o comprovante de pagamento do débito (Id n° 15830673 e 

15828330); bem como demonstrou o risco ao resultado útil do processo, 

pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes dos 

registros insertos nos órgãos que restringem crédito, trazendo efeitos 

negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, 

não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, 

sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol de 

inadimplentes. Assim, por estarem presentes, no caso em questão, os 

requisitos legais, o deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. 

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

§3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA 

para determinar que a parte requerida promova a exclusão do nome da 

parte autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao débito 

objeto da presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao 

pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Designe-se nova data 

para audiência de conciliação, considerando não haver tempo hábil para o 

cumprimento. CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer à audiência 

conciliatória. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de novembro de 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010029-52.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIABI IMOBILIARIA E LOTEAMENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE FONTOURA BAGANHA OAB - MT0013050S (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010029-52.2012.8.11.0007 EXEQUENTE: CLOVIS DOS SANTOS 

EXECUTADO: CAIABI IMOBILIARIA E LOTEAMENTOS EIRELI - ME Vistos. 

Analisando os autos verifico que a parte executada efetuou o pagamento 

judicial de 30% do valor do débito, requerendo o parcelamento do 

remanescente em 06(seis) parcelas sucessivas e mensais, a serem 

acrescidas de correção monetária e juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês (ID num. 16224901). A parte exequente manifestou 

concordando com o parcelamento da dívida, bem como indicou os dados 

para pagamento e data de vencimento das parcelas (ID num.16243612). 

Consigno que o pagamento se refere aos débitos relacionados aos 

processos de nº 8010029-52.2012, 8010131-11.2011 e 8011302-03.2011, 

razão pela qual ordeno a juntada de cópia da presente decisão nos 

referidos autos. Assim, em observância aos princípios norteadores do 

Juizado Especial, notadamente o da simplicidade e informalidade, e o da 

economia processual e celeridade, DEFIRO o pleito de parcelamento 

indicado pelo exequente. Ante o acordo efetivado entre as partes, DEFIRO 

o pedido de cancelamento da hasta pública determinada no evento nº 

14658193, nos autos deste processo. Advirto a parte executada que os 

pagamento deverão ser efetuados diretamente na conta bancária indicada 

pela exequente, no evento nº 16243612, e que o não pagamento das 

parcelas nos moldes propostos implicará no vencimento antecipado das 

subsequentes e no prosseguimento do feito, sem prejuízo da imposição de 

multa de 10% sobre o montante das prestações não pagas (§5º, art. 916, 

NCPC). Expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

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

possua no instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso 

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

05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte 

credora acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da 

CNGC/MT. Após, determino a SUSPENSÃO do feito até a quitação da última 

parcela do acordo (29/04/2019), competindo ao credor noticiar nos autos 

eventual inadimplemento. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011302-03.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIABI IMOBILIARIA E LOTEAMENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011302-03.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: CLOVIS DOS SANTOS 

EXECUTADO: CAIABI IMOBILIARIA E LOTEAMENTOS EIRELI - ME Vistos. 

Considerando que na presente data foi deferido no bojo do processo nº 

8010029-52.2012 o parcelamento dos débitos envolvendo as partes, 

inclusive o débito objeto da presente ação de execução, junte-se aos 

presentes autos cópia da referida decisão proferida naqueles autos 

virtuais. Após a juntada da decisão que deferiu o parcelamento do débito, 

determino a suspensão deste feito até o cumprimento do acordo 

(29/04/2019), competindo ao credor noticiar eventual inadimplemento. 

Decorrido o prazo da suspensão processual, certifique-se e remeta-se o 

processo eletrônico concluso. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 

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

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010131-11.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIABI IMOBILIARIA E LOTEAMENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ANDRE FONTOURA BAGANHA OAB - MT0013050S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010131-11.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: CLOVIS DOS SANTOS 

EXECUTADO: CAIABI IMOBILIARIA E LOTEAMENTOS EIRELI - ME Vistos. 

Considerando que na presente data foi deferido no bojo do processo nº 

8010029-52.2012 o parcelamento dos débitos envolvendo as partes, 

inclusive o débito objeto da presente ação de execução, junte-se aos 

presentes autos cópia da referida decisão proferida naqueles autos 

virtuais. Após a juntada da decisão que deferiu o parcelamento do débito, 

determino a suspensão deste feito até o cumprimento do acordo 

(29/04/2019), competindo ao credor noticiar eventual inadimplemento. 

Decorrido o prazo da suspensão processual, certifique-se e remeta-se o 

processo eletrônico concluso. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 

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

Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010010-75.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SOUSA BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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GILMAR XAVIER DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS OAB - MT17219/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010010-75.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: EDIVALDO SOUSA BRITO 

EXECUTADO: GILMAR XAVIER DE SOUZA Vistos. Indefiro o pedido 

formulado no Id. num. 15842960, tendo em vista que não houve restrição 

judicial averbada no prontuário do veículo, o qual apresentava a restrição 

de alienação fiduciária no momento da consulta, conforme demonstra o 

documento acostado no Id. num. 1833393 - Pág. 2. Intimem-se. Após, 

remeta-se o processo ao arquivo. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010824-53.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR BRANDELERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONIA COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010824-53.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: ITAMAR BRANDELERO 

EXECUTADO: AMAZONIA COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME Vistos. 

Inicialmente, certifique-se sobre o decurso do prazo sem oferecimento de 

embargos pela executada. Quanto ao pleito de adjudicação (petição num. 

15310117), INTIME-SE a executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar, conforme determina o art. 876, § 1°, NCPC. Caso transcorra o 

prazo sem manifestação da executada, DEFIRO A ADJUDICAÇÃO dos 

bens elencados no auto de penhora Id nº 14555732 e, por conseguinte, 

determino a expedição do auto de adjudicação e de mandado de entrega 

ao adjudicatário dos bens móveis, conforme preconiza o artigo 877, inciso 

II, do NCPC. Após os procedimentos inerentes à adjudicação dos bens já 

penhorados, INTIMEM-SE as partes para, querendo, impugnar a 

adjudicação, em 05 (cinco) dias (Enunciado nº 81 do FONAJE). Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 7 de novembro 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003886-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SADRAQUE GELIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

BUD - BRASTEMP UTILIDADES DOMESTICAS - COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003886-59.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SADRAQUE GELIO 

REQUERIDO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A, BUD - 

BRASTEMP UTILIDADES DOMESTICAS - COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão 

de tutela de urgência, visando o imediato reparo do produto objeto dessa 

demanda, no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes do art. 18 do CDC § 1º, 

contados a partir da citação. Relata a parte autora que adquiriu uma 

máquina de lavar roupas junto à empresa primeira requerida e da marca da 

segunda requerida. Alega também na inicial que o produto foi adquirido em 

30/05/2018 e ao tentar utilizá-lo, o mesmo não funcionou normalmente, 

fazendo um barulho fora do normal. Sendo assim, em data de 05/06/2018 

levou o autor levou a maquina de lavar até a loja da primeira requerida, a 

fim de que fossem tomadas as providências para conserto do produto, 

sendo que até o presente momento não obteve a resolução do problema 

por parte das requeridas. Nesse contexto, busca o requerente o imediato 

reparo do produto defeituoso, no prazo estipulado no artigo 18, do CDC, 

sob pena de multa a ser paga pelas requeridas. Analisando os 

documentos apresentados, em confronto lógico com os argumentos 

expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos exigidos 

para o deferimento do pedido liminar. Com efeito, a verossimilhança da 

alegação está revelada pelos documentos acostados aos autos, deles 

transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado. O 

perigo da demora, de igual modo, é evidente, pois o autor encontra-se sem 

usufruir do produto essencial (máquina de lavar roupas) que adquiriu junto 

a primeira requerida, tendo inegáveis prejuízos à organização de sua 

rotina. Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso em 

questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento da liminar é 

medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 

9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO 

A MEDIDA LIMINAR para determinar o imediato reparo do produto objeto 

dessa demanda, no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes do art. 18 do 

CDC § 1º, contados a partir da citação e intimação, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITEM-SE as partes reclamadas, 

a fim de comparecerem à audiência de conciliação designada. INTIMEM-SE 

as partes da presente decisão. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011264-15.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANA DE FATIMA MONTEIRO (REQUERENTE)

SANDRA BATISTA PARREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS0071530A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011264-15.2016.8.11.0007 REQUERENTE: SANDRA BATISTA PARREIRA, 

ROSIANA DE FATIMA MONTEIRO REQUERIDO: EDESTINOS.COM.BR 

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

efetuou o pagamento integral da condenação (petição ID nº 16031525) e a 

parte autora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como 

informa a conta para transferência do valor, conforme consta na petição 

ID nº 16131164. EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, 

DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder 

a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer 

meio de comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos 

termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em 

cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em 

caso de eventual inadimplemento. Após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001957-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001957-25.2017.8.11.0007 REQUERENTE: RODRIGO FERNANDES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando o 

valor depositado judicialmente, conforme ID nº 14397103, EXPEÇA-SE 

alvará eletrônico de liberação em favor do(a) advogado(a) da parte 

credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber, observando-se os dados 

bancários fornecidos no ID nº 15733354. Caso contrário, intime-se a 

credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. 

Ademais, tendo em vista que o valor depositado é diferente do cálculo 

apresentado pelo autor no ID nº 14311198, INTIME-SE referida parte para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito, sob pena de 

arquivamento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001934-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLEZIA PIANOVSKI PAJANOTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001934-79.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA OLEZIA PIANOVSKI 

PAJANOTI REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. A parte ré informa 

que efetuou o pagamento integral da condenação (petição ID nº 

16132289) e a parte autora concorda com o valor depositado 

judicialmente, bem como informa a conta para transferência do valor, 

conforme consta na petição ID nº 16180925. EXPEÇA-SE alvará eletrônico 

de liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) 

da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se a 

credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso 

haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. 

Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002012-73.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002012-73.2017.8.11.0007 REQUERENTE: EDSON GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A parte ré informa que efetuou o 

pagamento integral do acordo (petição ID nº 10838423) e a parte autora 

concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa a conta 

para transferência do valor, conforme consta na petição ID nº 14695210. 

EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE 

o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida 

regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Após certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 7 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001636-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001636-87.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos. Ausente o relatório em razão 

do permissivo do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos, 

verifico que se trata de processo eletrônico em fase de Cumprimento de 

Sentença em face da OI S/A em curso perante o Juizado Especial Cível da 

Comarca de Alta Floresta/MT. Importante consignar que foi deferido o 

processamento da recuperação judicial da empresa executada no bojo 

dos autos nº 0203711-65.2016.8.10.0001, em trâmite perante a 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. Nos termos do Enunciado nº 51 

do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, "os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando à parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria". Assim, estando a 

executada em recuperação judicial, a execução de título já constituído não 

pode tramitar no Juizado Especial, restando ao credor a faculdade de 

habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial da 

executada. Nesse sentido, veja-se a jurisprudência: EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO 

ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA 

PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004551677, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 27/11/2013) 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004551677 RS, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Data de Julgamento: 27/11/2013, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2013) 

Ressalta-se que no microssistema do Juizado Especial não se aplica o 

disposto no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à 

suspensão das ações de execução em face de devedor em recuperação 

judicial. Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado e adimplidas eventuais custas 
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pendentes, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de novembro de 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000934-78.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON VALERIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000934-78.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: AILTON VALERIO EXECUTADO: 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. Efetuado o depósito pela parte 

devedora, a parte credora concorda com o valor depositado, bem como 

requereu o levantamento. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Independente do trânsito 

em julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do 

valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte 

credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se a 

credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Por fim, 

certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157143 Nr: 4617-09.2017.811.0007

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO NOBRE COSTA JUNIOR, Cpf: 

97059331115, Rg: 14364190, Filiação: João Nobre Costa e Natividade 

Rodrigues Costa, data de nascimento: 04/10/1983, brasileiro(a), 

convivente, Telefone 66 9 9215-5159. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: 8.Diante do exposto, REVOGO as medidas protetiva 

anteriormente deferidas. 9.De outro norte, consigno por oportuno que as 

medidas protetivas podem ser revistas a qualquer momento, assim como 

outras medidas poderão ser aplicadas, nos termos do art. 22, §1º, da Lei 

n. 11.340/06.10.Diante de tais fatos, entendo que a extinção da presente é 

medida que se impõe. 11.Nessa perspectiva, reza o art. 487, do CPC que 

haverá resolução do mérito quanto o juiz: I – acolher ou rejeitar o pedido 

formulado na ação ou na reconvenção [...].12.No que diz respeito à 

aplicação analógica do artigo supramencionado às medidas protetivas, 

saliento que o pedido que ora analiso restringiu-se à concessão de 

medidas protetivas, ou seja, esse era o próprio mérito da ação, razão pela 

qual, sob o ponto de vista processual com os contornos da Lei n. 

10.340/2006, não se vê irregularidade da eventual decisão que extingue o 

processo com julgamento do mérito.13.Além do mais, a própria lei acima 

repostada, no seu art. 13, determina a aplicação, além de outras, das 

normas do Código de Processo Civil às causas decorrentes da prática de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, o que é o caso dos 

autos.14.Na esteira desse entendimento, é também o posicionamento 

adotado pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, senão 

vejamos.“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI Nº 

11.340/2006. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. 

INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO. PRELIMINARES 

DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUFICIENTES INDÍCIOS DE SITUAÇÃO 

DE VIOLÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR E CRIMINAL DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS. PROVIMENTO. [...]. Não se declara nula a decisão do 

Magistrado que extingue o processo com fundamento no art. 269, I, do 

Código de Processo Civil, quando, em que pese a natureza criminal das 

medidas protetivas, o entendimento adotado na sentença encontra apoio 

em julgados desta Turma, que já decidiu pela natureza civil das medidas. 

[...]. Releva destacar, ainda, que a concessão de medida protetiva de 

urgência como a requerida na hipótese - proibição de aproximação da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas - representa sério 

gravame à liberdade individual. E, se ausente a justa causa, como 

entendeu o Magistrado, possível a extinção do processo no nascedouro. E 

havendo relação da medida protetiva com a prática, em tese, de infração 

penal, é possível ao magistrado decidir de plano. Por fim, quanto à 

extinção do processo, se o pedido restringiu-se à concessão de medidas 

protetivas, ou seja, se esse era o próprio mérito da ação, sob o ponto de 

vista processual com os contornos da Lei 10.340/2006, não há 

irregularidade na decisão que extinguiu o processo com julgamento de 

mérito. [...].” (grifo nosso).15.Ante ao exposto, JULGO E DECLARO 

EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC c/c art. 13, da Lei n. 11.340/06.16.Com o trânsito em julgado, 

DETERMINO o arquivamento dos autos, procedendo-se à baixa na 

distribuição com as cautelas de praxe.17.P.I.C.18.Às providências. Alta 

Floresta/MT, 12 de setembro de 2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de 

Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 31 de outubro de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 131713 Nr: 6086-61.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Petrucci Junior 

- OAB:17.452/MT, Rafael Gomes Neto - OAB:16341/MT

 “VISTOS ETC. Considerando a presença da testemunha, passo à 

instrução processual. Após, foi realizado o interrogatório do réu. Assim, 

DETERMINO o encerramento da instrução, e ainda DETERMINO a remessa 

dos autos ao Ministério Público para apresentar as alegações finais, no 

prazo legal, encerrado o prazo, vistas à defesa para apresentar as 

alegações finais, também no prazo legal. Por fim, conclusos para 

sentença. De outro norte, considerando a justificativa plausível e coerente 

apresentada pela defesa quanto a isenção da multa anteriormente 

aplicada em face da testemunha faltante, entendo que o mencionado 

pedido comporta guarida, assim ISENTO a multa outrora arbitrada em face 

da aludida testemunha. Saem os presentes intimados. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 121830 Nr: 529-93.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erdilo da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

Souza - OAB:16241, Jayme Rodrigues de Carvalho Junior - 
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OAB:MT/3735

 Processo n.º 529-93.2015.811.0007

Código 121830

5ª Vara

VISTOS ETC.

Considerando o pedido ofertado pelo Ministério Público, conforme se 

observa do ofício n. 073/2018-1ª-PJCrim/AF, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 27 de fevereiro de 2019, às 16:00 

horas.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, requisitando-as, se 

necessário.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Pública e Defesa.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 20 de setembro de 2018.

 ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 158394 Nr: 5249-35.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Neri Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner Silveira Fagundes - 

OAB:22276/O

 “VISTOS ETC. Considerando o pleito de insistência da oitiva da vítima 

formulado pelo Ministério Público, entendo que a redesignação desta 

audiência é medida que se impõe, assim, REDESIGNO esta audiência para 

o dia 20 de fevereiro de 2019, às 14hr00min. Determinando a intimação da 

testemunha Jurandir Aparecido Souza no seu endereço correto. Sai o réu 

intimado. Saem as testemunhas de defesa intimadas. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências.”

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002110-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CARLINDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON APARECIDO ANDREACCI CARDOSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1002110-58.2017.8.11.0007 MUNICIPIO DE CARLINDA 

ANDERSON APARECIDO ANDREACCI CARDOSO IMPULSIONAMENTO POR 

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

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

do executado acerca da decisão ID 14796619 e do bloqueio judicial 

realizado em ativos financeiros do(s) executado(s) pelo sistema Bacenjud 

conforme documentos ID 14850985, para eventual impugnação no prazo 

de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 

7 de novembro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000624-04.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GRECO DE SOUZA (REQUERENTE)

LEONARDO VINICIUS DA ROCHA LIMA JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO DA SILVA JARDIM (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1000624-04.2018.8.11.0007 MARCIA GRECO DE SOUZA e 

outros VALDOMIRO DA SILVA JARDIM IMPULSIONAMENTO POR 

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

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

da inventariante para manifestação nos presentes autos acerca do 

parecer ministerial ID 14234859 e da manifestação da Fazenda Pública 

Estadual ID 14742737, bem como para juntar aos autos as certidões 

negativas e o comprovante de recolhimento do ITCD, no prazo de 15 

(quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 7 de 

novembro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002655-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1002655-94.2018.8.11.0007 MOTO HONDA DA AMAZONIA 

LTDA MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o recolhimento 

da guia de materialização dos autos, afim de dar cumprimento a decisão ID 

14910894 - redistribuição dos autos à 1ª vara, para apensar aos autos 

físicos 5645-90.2009.8.11.0007 - Cód. 66053. O recolhimento da diligência 

deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

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

instância - custas e taxas finais ou remanescentes, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

materialização e redistribuição do feito. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 7 de novembro de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000091-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES BARROS MARTINS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO NASSER SICUTO OAB - MT5126-A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BOX CONTAINER MONTADORA LTDA - ME (RÉU)

BLACK CONTAINER FRANQUIAS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DAU FILHO OAB - RS67983 (ADVOGADO(A))

PEDRO CANISIO WILLRICH OAB - RS22821 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1000091-79.2017.8.11.0007 HERMES BARROS MARTINS FILHO 

BOX CONTAINER MONTADORA LTDA - ME e outros INTIMAÇÃO dos 

procuradores das partes, da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 04 de fevereiro de 2019, às 13:30 horas, devendo 

as partes apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 

(quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do NCPC, em conformidade com 

as decisões de ID 16043530, 16022746 e 14739405.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000597-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

VALDECIR DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

LUCINEIDE ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

ROSIMAR DA SILVA (AUTOR(A))

CLOVIS DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

VERA LUCIA DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

FERNANDO DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDINEI ZANON BERLANDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

JOSE EVANDRO NAVARRO (TESTEMUNHA)

JAQUELINE COSTA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

JORGE ALMEIDA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000597-55.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): MARIA LUCIA DA SILVA ROCHA, CLOVIS DA SILVA ROCHA, 

VALDECIR DA SILVA ROCHA, FERNANDO DA SILVA ROCHA, VERA 

LUCIA DA SILVA ROCHA, LUCINEIDE ROCHA DA SILVA, ROSIMAR DA 

SILVA RÉU: ALDINEI ZANON BERLANDA Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos pela Parte Autora face à sentença de ID. 14452155. 

Alega que há omissões na sentença embargada, eis que este Magistrado 

não teria levado em consideração os documentos encartados nos autos 

para a formulação de seu convencimento, pelo que, deve ser revogada a 

sentença embargada. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos, 

verifico que a sentença embargada não padece de qualquer omissão ou 

contradição, pelo que a mantenho em sua integralidade. Logo, verifica-se 

que o inconformismo da Embargante com a sentença embargada deverá 

ser deduzido através da via recursal própria. ISTO POSTO, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes Aclaratórios e mantenho a sentença 

embargada em sua integralidade. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 03 de 

setembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003201-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ROZENO ELIAS (EMBARGANTE)

GENICLEIDE VIEIRA DA CRUZ ELIAS (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003201-52.2018.8.11.0007. 

EMBARGANTE: FRANCISCO ROZENO ELIAS, GENICLEIDE VIEIRA DA 

CRUZ ELIAS EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT Vistos. Analisando os autos, verifico a possibilidade de 

composição amigável no presente feito, mormente quando a parte autora e 

a parte requerida manifestaram ter interesse em participar de audiência 

com tal finalidade. Assim, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como, dos envolvidos. Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 23 de novembro de 2018, às 13h00min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, nos termos do 

art. 334, do Novo Código de Processo Civil. Após, caso exitosa a 

conciliação, RETORNEM os autos a este Juízo e façam CONCLUSOS para 

homologação do acordo, vez que se trata de procedimento processual 

(art. 2º, caput, da Ordem de Serviço nº 001/2012-NPMCSC), ou, caso 

inexitosa, façam CONCLUSOS para ulterior deliberação. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 17 de outubro de 

2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002062-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

KATIA MARGARETH LOTTI OAB - 020.335.761-24 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1002062-02.2017.8.11.0007 J. L. B. MUNICIPIO DE ALTA 

FLORESTA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vistas ao Procurador(a) da requerente para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação ID 16370704, no prazo de 15 

(quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 7 de 

novembro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 135627 Nr: 703-68.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karl Heinrich Wolfgang Gustav Schimidt, Anke Schmidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Sierra

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

Souza - OAB:16241, Jairo Cezar da Silva - OAB:16249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Stuchi Reis de 

Oliveira - OAB:MT/18179-A

 “Vistos.

1- Homologo a dispensa da oitiva da testemunha Francisco de Carvalho 

Sousa, Vitória da Riva Carvalho e Carlos Avelino dos Santos.

2- Declaro encerrada a instrução, abro prazo para as partes 

apresentarem Alegações Finais, sendo primeiro para o Autor, no prazo de 

15(quinze) dias, após, para o réu no mesmo prazo, após a juntada da 

intimação das alegações finais daquele.

3- Após, voltem os autos conclusos para sentença.

4- Saem todos intimados.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 119628 Nr: 7234-44.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice Pereira dos Reis

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 792 da CNGC/MT, procedo a 

intimação das partes acerca da perícia médica designada para o dia 

07/11/2018 às 07h00 no Hospital Cristo Redentor Rua F, nº 480, Setor F, 

com o médico perito Dr. Tavico Cezar Arendt.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 131773 Nr: 6103-97.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Renilda Leal dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ford Motor Company Brasil Ltdqa, Job 

Distribuidora de Veículos Ltda (Ford Tropical)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Taciane Fabiani - OAB:17355-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:17298-A/MT, Marcus Vinicius de Morais Junqueira - 

OAB:175.803-B/SP, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/SP

 “Vistos.

1- Defiro as juntadas de Carta de Preposição e Substabelecimento, 

conforme requerido por ambas as partes.

2- Indefiro o pedido de depoimento pessoal, visto que se encontra 

precluso, isto porque a advogada da autora formulou às fl. 124, no item 1, 

o pedido de depoimento pessoal das requeridas, todavia, desde o pedido, 

ocorreu no processo longa discussão sobre a prova pericial, discussão 

que se estendeu das fls. 127 até o saneamento do feito às fls. 159/161. O 
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despacho saneador foi claro em fixar os pontos controvertidos, tornar 

preclusa a prova pericial, e deferir a produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal, CONDICIONANDO ÀS PARTES “APRESENTAR O ROL 

DE TESTEMUNHAS NO PRAZO COMUM DE 15 DIAS, CONFORME O 

PARAGRAFO 4 DO ART. 357, DO NCPC, BEM COMO, ESCLAREÇA, NO 

MESMO PRAZO, SE QUEREM DEPOIMENTO PESSOAL” e a parte autora em 

sua petição, após o saneador, somente mencionou a prova testemunhal, 

nada falando sobre o depoimento pessoal das partes, o que deixa claro a 

preclusão consumativa e temporal.

3- Aprecio também o pedido formulado pela corré Ford Motor Company 

Brasil LTDA à fls. 164/165, no sentido de pedir a reconsideração de 

preclusão da prova pericial, no sentindo de indeferir tal pleito visto que tal 

prova se mostrou impossível, pois desde a audiência de fls. 126/128, 

ocorrido em 21 de novembro de 2016, o juízo tem procurado peritos, 

sendo que o perito nomeado foi impugnado pela própria corré Ford às fls. 

140/141 exigindo que o perito nomeado tivesse a qualificação de 

engenheiro mecânico. Após, o juízo à fl. 148, nomeou um engenheiro 

mecânico o qual por inércia não aceitou o encargo, conforme certidões de 

fls. 155 e 159. Apenas para corroborar o apontado concretamente nos 

autos, anote-se que o juízo oficiou em várias oficinas da cidade, via 

telefone, mas nenhuma se interessou no encargo. Logo, fica indeferido o 

pedido de fls. 164/165, por ser impossível a pericia neste local por perito 

engenheiro mecânico como pleiteia a corré Ford Motor, ficando preclusa 

essa prova.

4- Defiro o pedido formulado pelo patrono da Requerida Job Distribuidora, 

para oitiva das testemunhas arroladas às fls. 135/135-v, de forma 

excepcional, pois, no que pese o patrono da corré Job não haver reiterado 

no prazo do despacho de fl. 161, noto que ambas as testemunhas 

arroladas às fls. 135/135-v, não residem na comarca e serão ouvidas por 

Carta Precatória, não implicando a sua oitiva em repetição da presente 

audiência de instrução, sem prejuízo para a marcha do processo portanto. 

Sendo assim, fica deferida a oitiva de maneira excepcional da oitiva das 

testemunhas da requerida Job, apenas porque sua realização não 

implicará em repetição de ato.

5- Diante da manifestação de fl.186, defiro também a expedição de Carta 

Precatória à Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, no endereço 

descrito à fl.136, para a inquirição das testemunhas Lucimar Rodrigues da 

Silva e Alexandre Alves Vieira.

6- EXPEÇA-SE COM URGÊNCIA CARTAS PRECATÓRIAS PARA OITIVA 

DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS ÀS FLS. 135 E 136 (com exceção da 

testemunha Reinaldo).

7- Com a juntada das Cartas Precatórias, voltem-se os autos 

CONCLUSOS.

Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 160548 Nr: 1761-91.2016.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição da Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Cazuza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:33477/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 “Vistos.

1. Noto que a autora é representada por advogada particular, a qual 

intimada via DJE do presente feito não compareceu, nem solicitou a 

intimação das testemunhas, permanecendo inerte.

2. Na mesma linha a carta, com aviso de recebimento, enviada ao 

enderenço da autora retornou com o a observação “de endereço 

insuficiente”.

 3. Dessa forma, clara está a desídia da parte autora, bem como de sua 

patrona no tramite do presente processo, sendo flagrante o abandono da 

ação.

4. Dessa forma julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, com 

base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Condeno a autora 

em custas processuais e nos honorários advocatícios no valor de um 

terço do salário mínimo vigente, em prol da Defensoria Pública que atuou 

como Curador Especial.

5. Após, certifique-se o trânsito em julgado.

Cumpra-se.”

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 209/2018     O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, 

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal desta Comarca de 

Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, etc...CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, da Portaria nº 

651/2007/DGTJ, de 23.7.2007;RESOLVE:CONCEDER a servidora 

DUZELINA BENTO DA CRUZ, Matrícula nº 1199, Oficial de Justiça – PTJ, 

desta Comarca, 120 (cento e vinte) dias de licença para tratamento de 

saúde, no período de 25.10.2018 a 21.2.2019.     Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 6 de novembro de 2018.MICHELL LOTFI 

ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL       DF/mgstable

 PORTARIA nº 209/2018

 O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, da Portaria nº 651/2007/DGTJ, de 

23.7.2007;

RESOLVE:

CONCEDER a servidora DUZELINA BENTO DA CRUZ, Matrícula nº 1199, 

Oficial de Justiça – PTJ, desta Comarca, 120 (cento e vinte) dias de 

licença para tratamento de saúde, no período de 25.10.2018 a 21.2.2019.

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

Barra do Garças, 6 de novembro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 DF/mgs

PORTARIA nº 210/2018     O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, 

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal desta Comarca de 

Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, etc...RESOLVE:CONCEDER a servidora MARIA DA CONCEIÇÃO 

BO9RGES SANTIAGO, Matrícula nº 2182, Auxiliar Judiciária – PTJ, desta 

Comarca, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, no 

período de 26.10.2018 a 9.11.2018.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 6 de novembro de 2018.MICHELL LOTFI 

ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO   EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL       DF/mgstable

 PORTARIA nº 210/2018

 O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

CONCEDER a servidora MARIA DA CONCEIÇÃO BO9RGES SANTIAGO, 

Matrícula nº 2182, Auxiliar Judiciária – PTJ, desta Comarca, 15 (quinze) 

dias de licença para tratamento de saúde, no período de 26.10.2018 a 

9.11.2018.

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

Barra do Garças, 6 de novembro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 DF/mgs

PORTARIA nº 207/2018

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro 

em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO a Portaria nº 201/2018/DF, de 15.10.2018, que 

estabeleceu a Escala de Plantão Regional Mensal desta Comarca para o 

mês de novembro de 2018;

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 

10/2016/CM, de 6.5.2016, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro 

Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos 

finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal;

CONSIDERANDO que Dr. Douglas Bernardes Romão, Juiz escalado para o 
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plantão da Comarca no período de 5.11.2018 a 9.11.2018, se encontra 

afastado de suas funções por convocação do Tribunal de Justiça;

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 201/2018/DF, de 15.10.2018, 

no que tange ao Plantão Judiciário da Comarca de Barra do Garças, no 

período abaixo especificado:

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: De 5 a 9 de NOVEMBRO de 2018

Juiz (a): AUGUSTA PRUTCHANSKY MARTINS GOMES NEGRÃO 

NOGUEIRA - Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças – 

MT - Telefones: (66) 3402-4400 e (65) 99688-9348

Art. 2º - Os feitos despachados durante o serviço de Plantão Judiciário, 

deverão ser encaminhados pelo Gestor Judiciário Plantonista ao Cartório 

Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para a devida distribuição, 

encaminhando a Ata do Plantão à Central de Administração (Cap. 1, Seção 

7, item 1.7.11 – CNGC).

Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de 

semana e feriado após o horário final do expediente das sextas-feiras e 

véspera de feriado e terá o seu término no início do horário de expediente 

do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o plantão judiciário do Juiz 

Plantonista da Comarca.

Art. 4º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Corregedor Geral da Justiça, aos Senhores Magistrados, Ministério 

Público, Defensoria Pública, a Subsecção da OAB, aos Senhores 

Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar.

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

Barra do Garças, 6 de novembro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

PORTARIA nº 208/2018 O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz 

de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra 

do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

etc... CONSIDERANDO a Portaria nº 201/2018/DF, de 15.10.2018, que 

estabeleceu a Escala de Plantão Regional Mensal desta Comarca para o 

mês de novembro de 2018; CONSIDERANDO as determinações contidas 

no Provimento nº 10/2016/CM, de 6.5.2016, que estabelece o Plantão 

Regional no Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem como o plantão 

semanal; CONSIDERANDO pedido de permuta formulado pelos meirinhos 

José Rildo Coelho Machado, Maria da Piedade Maracaípes de Oliveira, 

Rejane Dias de Souza e Sandra Cristina Barreto;

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 201/2018/DF, de 15.10.2018, 

no que tange ao Plantão Judiciário Regional dos Oficiais de Justiça desta 

Comarca, nos dias abaixo especificado:

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: De 31 de OUTUBRO a 9 de NOVEMBRO de 2018 Oficial (a) de 

Justiça: MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA Fone: (66) 

99906-6818 e 99217-9965

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: De 9 a 14 de NOVEMBRO de 2018 Oficial (a) de Justiça: JOSÉ 

RILDO COELHO MACHADO Fone: (66) 99953-2897

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: De 23 a 30 de NOVEMBRO de 2018 Oficial (a) de Justiça: 

SANDRA CRISTINA BARRETO Fone: (66) 99202-1533 e 99953-3171

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: Dia 30 de NOVEMBRO de 2018 Oficial (a) de Justiça: REJANE 

DIAS DE SOUZA Fones: (66) 99988-3263 e 99247-6305

Art. 2º - Os feitos despachados durante o serviço de Plantão Judiciário, 

deverão ser encaminhados pelo Gestor Judiciário Plantonista ao Cartório 

Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para a devida distribuição, 

encaminhando a Ata do Plantão à Central de Administração (Cap. 1, Seção 

7, item 1.7.11 – CNGC). Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu 

plantão de final de semana e feriado após o horário final do expediente 

das sextas-feiras e véspera de feriado e terá o seu término no início do 

horário de expediente do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o 

plantão judiciário do Juiz Plantonista da Comarca.

Art. 4º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Corregedor Geral da Justiça, aos Senhores Magistrados, Ministério 

Público, Defensoria Pública, a Subsecção da OAB, aos Senhores 

Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 6 de novembro de 2018. MICHELL LOTFI ROCHA DA 

SILVA JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Sentença

PROCESSO Nº: 10941-58.2016.811.0004 (CÓD. 232634) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS 1. Trata-se de Pedido de Providências 

formulado pelo Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do 

Garças, que requereu o desarquivamento dos Autos n° 

8382-80.2006.811.0004, para apuração de possível irregularidade da 

matrícula n° 11.985, aparentemente em duplicidade com a matrícula n° 

11.585, neste Cartório. 2. Informa o oficial registrador que naqueles autos, 

ficou demonstrado que a cadeia registral da matrícula n° 11.985, com área 

de 9 has e 9.716 m², seria irregular, sendo assim, determinado o bloqueio 

administrativo dessa matrícula naqueles autos. 3. Quanto à matrícula n° 

11.585, pede o oficial registrador pela renumeração da terceira ficha 

desta, vez que por um lapso do registrador à época ao abrir a terceira 

ficha da matrícula n° 11.585, confeccionou equivocadamente o número 

11.985. 4. Com a inicial vieram os documentos (fls. 06/37). 5. Após serem 

solicitados, foram juntados diversos documentos (fls. 41/46, 50/53, 58/68, 

77/101), referentes ao arquivo de conhecimento da matrícula. 6. Intimado, 

o Ministério Público manifestou-se (fl.111) pela extinção do feito ante a 

perda superveniente do interesse de agir. 7. Por fim, vieram os autos 

conclusos para decisão. É o relatório. 8. Matrícula n° 11.585 (fls. 08/10) A 

matrícula n° 11.585 refere-se a um lote de terras, situado na zona rural 

desta cidade de Barra do Garças – MT, com área de 6.670 m², no lugar 

denominado "Chácara da Alegria", de propriedade primitiva de LUIZA 

ROSA DOS SANTOS e BRASILIANO JOSÉ LUIZ, aberta em 09 de fevereiro 

de 1980. Consta ser originária da transcrição 17.961. Nesta transcrição 

consta averbação de venda para a matrícula n.º 11.585. 9. Os dados 

apresentados nas Escrituras Públicas de Compra e Venda dos registros 

R-01 (fls. 50/53), R-02 (fls. 31/33), R-05 (fls. 41/42), R-06 (fls. 43/44), (fls. 

45/46), conferem, o que demonstra a ausência de fraudes, evidenciando 

que se trata de mero erro formal do registrador. 10. Além do mais, todos 

os protocolos descritos na matrícula conferem, com exceção do protocolo 

de n° 63.060, referente ao R-05, o que por si só, não tem o condão de 

implicar em irregularidade dos documentos relativos ao arquivo de 

conhecimento da matrícula. 11. Da análise dos documentos colacionados 

aos autos, como provas do ocorrido, é possível concluir que se tratam de 

apenas erro material que não acarreta danos aos proprietários, posto que 

se trata de ato que pode ser sanado de ofício pelo Oficial do Registro de 

Imóveis, conforme dispõem os artigos 212 e 213 da Lei dos Registros 

Públicos, que seguem: Art. 212. Se o registro ou a averbação for omissa, 

imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo Oficial do 

Registro de Imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio 

do procedimento administrativo previsto no art. 213, facultado ao 

interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial. 

Parágrafo único. A opção pelo procedimento administrativo previsto no art. 

213 não exclui a prestação jurisdicional, a requerimento da parte 

prejudicada. Art. 213. O oficial retificará o registro ou a averbação: I - de 

ofício ou a requerimento do interessado nos casos de: a) omissão ou erro 

cometido na transposição de qualquer elemento do título; b) indicação ou 

atualização de confrontação; c) alteração de denominação de logradouro 

público, comprovada por documento oficial; d) retificação que vise à 

indicação de rumos, ângulos de deflexão ou inserção de coordenadas 

georreferenciadas, em que não haja alteração das medidas perimetrais; e) 

alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático feito a partir 

das medidas perimetrais constantes do registro; f) reprodução de 

descrição de linha divisória de imóvel confrontante que já tenha sido objeto 

de retificação; g) inserção ou modificação dos dados de qualificação 

pessoal das partes, comprovada por documentos oficiais, ou mediante 

despacho judicial quando houver necessidade de produção de outras 

provas; 12. Nesse sentido, o caminho mais indicado à correção do erro é 

a Retificação Administrativa, diretamente pelo Sr. Registrador, nos termos 

dos artigos acima descritos. 13. Isso porque, da análise documental 

juntada nestes autos, denota-se que o erro apontado especificamente na 

numeração da terceira ficha, onde deveria constar o número 11.585 (fl. 

10), mas apresenta o número 11.985, é apenas erro material e conforme 

dispõem os artigos 212 e 213 da Lei nº 6.015/73, não existe qualquer vício 

que possa ser passível de intervenção deste Juízo Corregedor. 14. Deste 

modo, com relação ao imóvel protegido pela matrícula nº. 11.585, com área 
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de 6.670 m², considerando que não foram detectados indícios de fraude, 

deixo de determinar o seu bloqueio. 15. Oficie-se ao Cartório do 1º Ofício 

de Barra do Garças encaminhando-se cópia da presente Decisão, bem 

como recomendando-se que sejam implementadas as correções 

administrativas necessárias, em relação à matrícula n° 11.585, nos termos 

do art. 213 da Lei nº. 6.015/73. 16. Intimem-se. Cumpra-se. 17. Publique-se 

a decisão no DJE. 18. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do 

Garças, 28 de setembro de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ 

DE DIREITO

PROCESSO Nº:9114-41.2018.811.0004 (CÓD. 283358) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS 1. Trata-se de Pedido de Providências 

por meio do qual a Registradora do Cartório do 1º Ofício de Registro de 

Imóveis de Barra do Garças/MT, encaminha a matrícula nº 7.519, para 

análise e providências. 2. Informa que na referida matrícula foram 

constatados indícios de irregularidades, vez que, consta ato inscrito na 

averbação AV.04-7.519, cancelamento de hipotecas, sem que fosse 

gerado um número de protocolo e, refere-se, as baixas constantes dos 

R-02 e R-03, realizada supostamente sob a autorização do credor, 

contudo, não houve o arquivamento do documento de conhecimento que 

indique a suposta autorização, bem como inexiste anotação de 

cancelamento do ônus à margem do Livro 03 – Auxiliar. 3. Ressalta ainda 

que, constatou também irregularidade quanto ao registro posterior e 

constante do R-05-7.519, referente a alienação do imóvel por meio de 

escritura pública de compra e venda supostamente lavrada no Cartório do 

1º Ofício da cidade de Baliza/GO, mas que, solicitado ao registrador 

daquela serventia a confirmação da escritura, aquele certificou a 

inexistência do referido título nas buscas realizadas nos livros da 

Serventia. 4. Às fls. 20/21 consta determinação de bloqueio preliminar. É o 

relatório. DECIDO. 5. Em análise preliminar da documentação acostada às 

fls. 03/19, observa-se a existência de indícios de fraude ao registro 

público. 6. Segundo consta dos autos, os atos constantes dos R-02, e 

R-03, da matrícula nº 7.519, referem-se, ao registro de duas Cédulas 

Rurais Pignoratícias e Hipotecárias emitidas pelo até então, proprietário do 

imóvel LUIZ GALVÃO VASCONCELOS, em favor do BANCO DO BRASIL 

S/A, sendo os referidos registros datados de 10 de maio de 1.979 e, 26 de 

março de 1.981, respectivamente. 7. Observa-se que, apesar da Oficial à 

época fazer referência ao número da pasta em que deveria estar 

arquivado o suposto documento de autorização, relatou a atual interina às 

fls. 03/06, que não houve o arquivamento deste documento e nem a 

devida anotação de cancelamento do ônus à margem do Livro 03 – 

Auxiliar. 8. Verifica-se que após a averbação de baixa das hipotecas, na 

mesma data foi registrada uma escritura pública de compra e venda do 

imóvel, conforme R-05-7.519, supostamente lavrada no Cartório do 1º 

Ofício de Registro de Imóveis de Baliza/GO, às fls. 007/008, do Livro 40, 

datada de 05 de janeiro de 2001, em que LUIZ GALVÃO DE 

VASCONCELOS vende a totalidade do imóvel à ANDRÉ LUIZ MALDANER. 

Contudo, conforme informou a registradora interina às fls. 03/06, referida 

escritura não foi arquivada na Serventia de Imóveis desta Comarca. 9. Às 

fls. 15/16, foi juntada certidão expedida pelo Registrador do Cartório de 

Baliza/GO, para constar que naquela serventia não existem escrituras que 

envolvam as pessoas de nome LUIZ GALVÃO DE VASCONCELOS e 

ANDRÉ LUIZ MALDANER, e que a existente no Livro 40, Fls. 007/008, é 

datada de 22 de janeiro de 2001, e não tem qualquer relação com as 

pessoas e negócio registrado no R-05, da matrícula nº 7.519. 10. Na 

transcrição n.º 10.955(fls. 37) consta venda de apenas 400 has para a 

matrícula n.º 7.519, quando na verdade sua área total é de 525 has. 11. 

Portanto, há indícios de fraude ao registro público por constatar que houve 

a efetivação de dois atos à margem da matrícula nº 7.519, 

especificamente o que constam da AV-04, e R-05, e ainda em razão da 

origem ter vendido área menor para a matrícula n.º 7.519, sem 

observância do que dispõe a Lei nº 6.015/73, o que gera insegurança a 

garantia da preservação do interesse público, dos direitos de terceiros e o 

resguardo da higidez dos negócios jurídicos. 12. É certo que o bloqueio de 

matrícula está previsto na Lei de Registros Públicos conforme art. 214, § 

3º, pelo Juiz Corregedor Permanente, a fim de evitar danos irreparáveis. 

13. Com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e artigo 292 da CNGC, 

declaro a incompetência absoluta desta Diretoria do Foro para 

cancelamento, retificação, suprimento e restauração de Registros 

Públicos. 14. Não obstante, no uso do poder geral de cautela, e em 

respeito aos Princípios da Prioridade, Legalidade e Segurança Jurídica dos 

Registros Públicos, determino o bloqueio da matrícula de n.º 7.519, com 

área de 525 ha, o que faço a título de juízo de segurança. 15. Expeça-se, 

mandado de averbação ao Cartório do 1° Ofício de Barra do Garças para 

proceder à averbação de bloqueio de toda a matrícula n° 7.519 área de 

525 has. 16. Intime-se, a Registradora do Cartório do 1º Ofício e Registro 

de Imóveis desta Comarca, para ciência e cumprimento da presente 

decisão. 17. Intime-se o credor (Banco do Brasil S/A), agência de Barra do 

Garças/MT, acerca do teor da presente decisão. 18. Publique a presente 

decisão no DJE. 19. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do 

Garças/MT, 01 de novembro de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PROCESSO:7324-61.2014.811.0004 (CÓD. 186316) 1. Trata-se de Pedido 

de Providências instaurado visando averiguar possíveis irregularidades 

referente à matrícula nº 5.059, com área de 11.700m², que aparentemente 

se encontra em duplicidade com as matrículas de nº 26.549, nº 26.550, nº 

26.551, nº 26.552, nº 26.553, nº 26.554, nº 26.555, nº 26.556, nº 26.557, 

nº 26.558, nº 26.559, nº 26.560, nº 26.561, nº 26.562, nº 26.563, nº 

26.564, nº 26.565, nº 26.566, nº 26.567, nº 26.568, nº 26.569, nº 26.570, 

nº 26.571, nº 26.572, nº 26.573, e nº 26.574, motivo pelo qual se fez 

necessário a averiguação de suas cadeias registrais, senão vejamos: 

Matrícula nº 5.059 (fl. 47) 2. Consta que esta matrícula foi aberta em 23 de 

agosto de 1977, e refere-se a um lote de terras com área de 11.700m², 

situado na zona urbana da cidade de Barra do Garças/MT, limitando a 

frente com uma rua projetada, lado direito com a BR-070 – projetada 

Ministro João Alberto, lado esquerdo com rua projetada, e fundos com rua 

projetada, compreendendo a 2ª quadra após a praça das avenidas 

mencionadas. Consta ser originária da transcrição n° 8.873, de 

propriedade primitiva de JOSÉ LUIZ ESTEVES. Transcrição nº 8.873 

(Certidão à fl. 07) 3. Consta da Certidão Dominial de fl. 07, que a 

Transcrição nº 8.873 refere-se a uma área de terras com 100ha, 

desmembrada de uma área maior de 1.335ha, denominada "Marta Rocha", 

neste município, de propriedade primitiva de EURÍPEDES LUIZ ESTEVES, 

aberta em 14 de Setembro de 1964. Consta ser originária da Transcrição 

nº 7.415. Na Transcrição 8.873 está averbado a venda para a Matrícula nº 

5.059. Transcrição nº 7.415 (Certidão de fls. 121/122) 4. Conforme consta 

da Certidão dominial de fls. 121/122, esta Transcrição refere-se a um 

imóvel com área de 1.335ha, denominada "Marta Rocha", localizado neste 

município, de propriedade primitiva de EURÍPIDES LUIZ ESTEVES, aberta em 

03 de dezembro de 1962, originária da Transcrição nº 7.296. Na 

Transcrição nº 7.415 está averbado a venda de 100ha para a Transcrição 

nº 8.873. Transcrição nº 7.296 (fl. 123) 5. Da Certidão Dominial de fl. 123, 

denota-se que a Transcrição nº 7.296 refere-se a um imóvel com área de 

1.415ha, localizado neste município, de propriedade primitiva de 

FRANCISCA DA COSTA, aberta em 19 de Setembro de 1962, originária 

das Transcrições n.º 2.282; 2.248 e 2.186, todas de Guiratinga/MT. Na 

Transcrição nº. 7.296 está averbado a venda da área de 1.335ha para a 

Transcrição nº 7.415. Transcrição nº 2.282 (Guiratinga/MT) 6. Na Certidão 

Dominial de fl. 124, informa que a Transcrição nº 2.282 foi aberta em 15 de 

Janeiro de 1949, e refere-se ao registro do Título Definitivo de Propriedade 

do imóvel com área de 481ha, expedido em 29 de Novembro de 1948, no 

lugar denominado "Alto Alegre", município de Araguaiana/MT, de 

propriedade primitiva de JOSÉ VALERIANO COSTA. A área do citado 

imóvel foi unificada juntamente com as áreas dos imóveis registrados nas 

Transcrições nº 2.248 e nº 2.186, na Transcrição nº 7.296 – CRI de Barra 

do Garças. Transcrição nº 2.248 (Guiratinga/MT) 7. A Certidão Dominial de 

fl. 125 informa que a Transcrição nº 2.248 foi aberta em 20 de Outubro de 

1948, e refere-se ao registro do Título Definitivo de Propriedade do imóvel 

com área de 495ha, expedido em 29 de julho de 1948, no lugar 

denominado "Cabeceira do Chico", neste município, de propriedade 

primitiva de JOSÉ VALERIANO COSTA. A área do citado imóvel foi 

unificada juntamente com as áreas dos imóveis registrados nas 

Transcrições nº 2.282 e nº 2.186, na Transcrição nº 7.296 – CRI de Barra 

do Garças. Transcrição nº 2.186 (Guiratinga/MT) 8. De acordo com a 

Certidão Dominial de fl. 126, a Transcrição nº 2.186 foi aberta em 03 de 

Março de 1948, e refere-se ao registro do Título Definitivo de Propriedade 

do imóvel com área de 439ha, expedido em 12 de Julho de 1947 em favor 

de JOSÉ VALERIANO COSTA, no lugar denominado "Cabeceira do Chico", 

neste município. A área do citado imóvel foi unificada juntamente com as 

áreas dos imóveis registrados nas Transcrições nº. 2.248 e 2.282, na 

Transcrição nº. 7.296 – CRI de Barra do Garças. 9. Voltando à matrícula 

nº 5.059, consta registrado no seu R-01 - protocolo nº 8.087, que por 

Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Livro nº 72, às fls. 45/46, 

datada de 19 de Agosto de 1977, nas notas do Cartório do 1º Ofício de 
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Registro de Imóveis desta cidade, o proprietário JOSÉ LUIZ ESTEVES 

vendeu a totalidade do imóvel a JOAQUIM LOPES RIBEIRO. 10. Cópia da 

referida escritura e do protocolo informados foram acostados às fls. 

33/34, e 09, dos quais reputam-se verdadeiros e conferem com o que 

consta no mencionado registro. 11. Diante desta análise realizada na 

cadeia dominial da Matrícula nº 6.297, denota-se que aparentemente se 

encontra formalmente regular. Matrículas nº 26.549 à 26.574 (fls. 48/106) 

12. As referidas matrículas referem-se ao registro de 26 imóveis urbanos 

enumerados do nº 01 ao 26 da quadra 105, do Loteamento denominado 

"Jardim Nova Barra do Garças", estando todas elas como sendo de 

propriedade da pessoa jurídica AUTO POSTO BOA VIAGEM, constando 

como de propriedade primitiva de E. L. ESTEVES - IMOBILIÁRIA. 13. Todas 

as 26 matrículas acima mencionadas foram abertas em 27 de Dezembro 

de 1985, por força de uma Escritura Pública de Compra e Venda lavrada 

no Livro nº 236, às fls. 01/06, datada de 18 de Outubro de 1985, nas 

notas do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis desta cidade, em que 

FERNANDO BORGES DOS REIS adquire de E. L. ESTEVES – IMOBILIÁRIA, 

uma área total de 11.650m², formada por 26 lotes, na quadra 105 do 

loteamento Jardim Nova Barra do Garças, sendo 02 (dois) lotes com área 

de 437,50m², e 24 (vinte e quatro) lotes área de 450,00m². 14. Para o 

recebimento do título inaugural e documentos foi aberto o protocolo nº 

50.163, o qual confere com os dados registrados no R-01 das 26 

matrículas em análise, conforme fl. 10. 15. Também conferem as 

escrituras públicas de compra e venda que constam registradas nos R-01 

e R-02 das 26 matrículas, conforme cópias acostadas às fls. 35/46. 16. 

Nas Matrículas de nº 26.549 até 26.574, constam ser originárias da 

Matrícula nº 1.489, estando devidamente averbada a abertura daquelas na 

referida origem, conforme fls. 157/158v. 17. Terminada esta análise, 

pode-se concluir que a cadeia dominial das Matrículas nº 26.549 até 

26.574 encontram-se, também, aparentemente regular. 18. Instado a 

manifestar-se, o representante do Ministério Público à fl. 160 pugnou pelo 

bloqueio da Matrícula nº 5.059, nos moldes do art. 214, § 3º, da Lei nº. 

6.015/73, restando aos pretendentes proprietários que busquem pela via 

judicial adequada, a comprovação da propriedade do imóvel. 19. Intimados 

os proprietários atuais e primitivos às fls. 162/165, decorreu-se o prazo 

concedido sem qualquer manifestação de nenhum deles, conforme 

certidão de fl. 166. É o relatório 20. Conforme demonstram os documentos 

analisados, a Matrícula nº 5.059 protege uma área urbana de 11.700m², 

que é exatamente o total da soma das áreas dos 26 lotes protegidos pelas 

Matrículas nº 26.549 até 26.574, correspondente à quadra 105, do 

Loteamento Jardim Nova Barra do Garças. 21. Observa-se, que quando 

da abertura da Matrícula nº 5.059 (fl. 47), isto em 23 de agosto de 1977, 

foi anotado referência à 2ª quadra após a praça da avenida Ministro João 

Alberto, onde atualmente supostamente estão locados os lotes registrados 

posteriormente, em 27 de dezembro de 1985, quando foram abertas as 

Matrículas nº 26.549 à 26.574. 22. Dessa forma, a possibilidade da 

existência de duplicidade de matrículas entre os imóveis é real e, em vista 

desta constatação é fundamental reforçar que o Direito Registral é 

norteado por princípios e, neste caso, o Princípio da Unitariedade ou 

Unicidade da Matrícula orienta que para cada imóvel deve ser aberta uma 

única matrícula, de forma que uma matrícula apenas pode se referir a um 

imóvel (art. 176, § 1º, inciso I, da Lei nº 6.015/73). 23. No caso em análise, 

as matrículas supostamente em duplicidade foram verificadas acima e, não 

foram encontrados inconsistências em suas cadeias registrais, mas, 

conforme acima exposto, existindo, como no presente caso, duas ou mais 

matrículas para o mesmo imóvel, uma delas será necessariamente nula, 

sendo que, em regra, deve prevalecer a matrícula mais antiga, por força 

do Princípio da Prioridade. 24. Atento a esta possibilidade e quanto a 

competência deste Juízo Diretor, necessário foi realizar consulta junto ao 

sistema Apolo, no qual foi constatada a existência e tramitação de uma 

Ação Ordinária de Cancelamento de Registros Públicos c/c Cancelamento 

de Matrículas c/c Declaratória de Usucapião Tabular com Liminar para 

efeitos de Tutela Antecipada, proposta por DIVINA ALVES CRUVINEL DA 

SILVA, em face de JOAQUIM LOPES RIBEIRO e MAURÍCIO FARTO DA 

SILVA, distribuída em 15/03/2012, junto à 1ª Vara Cível desta Comarca sob 

o nº 2083-77.2012.811.0004, cód. 161234, e refere-se às matrículas 

discutidas neste feito. 25. Consta dos referidos autos, decisão proferida 

em 25/06/2015, em que foi determinado o bloqueio das matrículas 

referentes às quadras de nº 105 e 106, com o seguinte teor: "... 22. Em 

atenção ao poder geral de cautela, DETERMINO o bloqueio das matrículas 

referentes às quadras de n.º 105 e 106, vez que a superveniência de 

novo registro poderá causar dano de difícil reparação aos próprios 

litigantes e a terceiros, art.214, §3º, Lei 6.015/73. OFICIE-SE ao Cartório de 

Registro de Imóveis. DEFIRO o pedido de citação por edital do requerido 

Joaquim Lopes Ribeiro, com prazo de 30 (trinta) dias..." 26. Portanto, 

verificada esta ocorrência, conclui-se que este Pedido de Providências 

perdeu seu objeto pois, os imóveis protegidos pelas matrículas em análise 

estão sendo discutidos na via contenciosa, situação que põe termo a 

atuação desta Diretoria, posto que este Juiz na Direção do Foro é 

incompetente para processar e julgar os feitos em que há lide entre as 

partes, nos termos do art. 292, da CNGC, que assim dispõe: "Art. 292. Os 

pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento 

de registros públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, na 

forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. " 27. Nesse sentido, forçoso é 

decretar a extinção deste feito. Dispositivo 28. Diante do exposto, julgo 

extinto este Pedido de Providências pela perda do objeto. 29. Expeça-se 

Mandado de Notificação ao Oficial do Cartório do 1º Ofício de Barra do 

Garças, dando-lhe ciência acerca desta decisão. 30. Publique-se esta 

decisão no DJE. 31. Decorrido o prazo recursal, arquive-se.

PROCESSO Nº:5544-81.2017.811.0004 (CÓD. 249010) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS 1. Trata-se de Pedido de Providências 

formulado pelo Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do 

Garças, informando que as matrículas de n° 6.061 não possui origem 

regular. 2. Informa o oficial registrador que a matrícula n° 6.061 é originária 

da transcrição n.º 10.706 e esta por sua vez originou-se transcrição n.º 

4.604, porém nela não consta averbação de venda para a transcrição 

10.706, estão assim sua cadeia dominial incorreta. 3. Relata que a 

matrícula n.º 6.601 protege as matrículas n.º 25.876 e 33.189 que se 

encontram bloqueadas conforme sentença proferidas nos autos n.º 

291/2006 e 288/2006, respectivamente e que os protocolos 10.674 e 

10.675 conferem. 4. Com a inicial vieram os documentos de fls. 06/26. 5. 

Após serem solicitados, foram juntados diversos documentos (fls. 39/99), 

referentes ao arquivo de conhecimento das matrículas. 6. Às fls. 30/31, 

consta que todos os proprietários atuais e primitivos, foram devidamente 

intimados, entretanto, não consta nos autos nenhuma juntada de 

manifestação. 7. Às fls. 101/102, consta manifestação do Ministério 

Público pugnando pelo bloqueio da matrícula 6.061 e transcrição n.º 

10.706. 8. Por fim, vieram os autos conclusos para decisão. 9. É o 

relatório. 10. Em razão dos indícios relatados Oficial Registrador às fls. 

03/05, é necessária a análise de toda a cadeia dominial das matrículas, por 

conterem supostas irregularidades. 11. Matrícula n° 6.061 (fl. 6) A 

Matrícula n° 6.061, com área de 9.800 ha, refere-se a uma área de terras 

situada no Município de Luciara – MT, de propriedade primitiva de LUIZ 

GONZAGA DA SILVA TESCARI, CASSIANO GARCIA E WALTER FACCINI. 

Consta ser originária da transcrição n° 10.706. 12. Transcrição n.º 10.706 

A transcrição n.º 10.706(fls. 8/9), refere-se a um imóvel rural com área de 

9.800 ha com origem registral na transcrição n.º 4.604(fls. 10/11), porém 

nela não consta averbação de venda para a transcrição n.º 10.706, 

inclusive se refere a área diversa da registrada na transcrição n.º 10.706. 

13. A escritura registrada nesta matrícula consta nos autos e confere(fls. 

98/99). 14. Assim, é certo que a irregularidade demonstrada, inaugurou a 

presente averiguação que pode eventualmente culminar em retificação, 

nulidade ou cancelamento de registro público, logo, deve ter a sua 

pretensão reconhecida em contencioso judicial perante o juízo cível 

competente, já que este foro administrativo é absolutamente incompetente 

para esse fim. 15. Contudo, cabe à Diretoria do Foro a aplicação da 

medida acautelatória, até que as irregularidades possam ser sanadas na 

esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou impossível 

reparação a terceiros de boa-fé. 16. DISPOSITIVO 17. Posto isto, com 

fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e artigo 292 da CNGC, declaro a 

incompetência absoluta desta Diretoria do Foro para cancelamento, 

retificação, suprimento e restauração de Registros Públicos, conforme 

acima fundamentado. 18. Não obstante, no uso do poder geral de cautela, 

e em respeito aos Princípios da Prioridade, Legalidade e Segurança 

Jurídica dos Registros Públicos, determino o bloqueio da matrícula de n° 

6.061, com área de 9.800 ha e também de sua anterior a transcrição n.º 

10.706 em razão de ambas apresentarem irregularidade na cadeia 

dominial, o que faço a título de juízo de segurança. 19. Expeça-se, 

mandado de averbação ao Cartório do 1° Ofício de Barra do Garças para 

proceder à averbação de bloqueio da matrícula n° 6.061 com área de 

9.800 ha e também da transcrição n.º 10.706, também com área de 9.800 

ha. 20. Cumpra-se. Intimem-se. 21. Publique-se a decisão no DJE. 22. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do Garças, 31 de outubro 
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de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 84595 Nr: 7760-30.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shark Automotive Distribuidora de Peças Ltda - 

71.724.512/0020-01

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuber José Oliveira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enimar Pizzatto - OAB:PR-15.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Oliveira de 

Paula - OAB:13.183/MT, Natalie Cipriano Toledo - OAB:13074/MT, 

Thyago Monteiro de Oliveira - OAB:13.429 - MT

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de RENAJUD (apenas transferência).

2. Ainda, DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos 

ativos encontrados em nome do executado, com base no artigo 835, 

CPC/2015

3. PROCEDA-SE com a penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado.

4. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177042 Nr: 11190-14.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177114 Nr: 11288-96.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Alves Garcia Lobato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mundial Comércio de Motopeças Ltda, Yamaha 

Barra Motos Ltda, Yamaha Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Farias Santos de 

Almeida - OAB:MT 15.250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Alexandre Malfatti - 

OAB:16.943-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Sobre exceção de 

pré-executividade

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e do art. 1.255 da CNGC/TJ/MT, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte exequente a se 

manifestar sobre a exceção de pré-executividade em 05 (cinco) dias. "Art. 

1.255. Havendo a interposição de Exceção de Pré-executividade, juntá-la 

ao processo, intimando-se o credor a se manifestar em 05 (cinco) dias. 

Após, fazer os autos conclusos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176456 Nr: 10436-72.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Haroldo Belmont da Silveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Marconi Lustosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. INDEFIRO o pedido retro, visto que o edital de fls. 144 foi expedido 

corretamente, uma vez que sua função era de cumprir a determinação de 

fls. 138 para citar o requerido e também cumprir a decisão de fls.105, item 

2, para citar os eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos.

 2. DÊ-SE vistas à Defensoria Pública para manifestar nos autos, no prazo 

legal.

3. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270146 Nr: 1133-58.2018.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wander Gonçalves da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayane da Cruz Machado - 

OAB:19.902 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Tendo em vista ao relatado pelo próprio autor, DETERMINO seja 

juntado aos autos cópia da denúncia e eventual sentença da ação penal 

referida contra o seu genitor, bem como seja juntados os antecedentes 

criminais do Estado do Ceará, local onde atualmente reside. FIXO O 

PRAZO DE 30 DIAS para juntada dos documentos. Após, colha-se o 

parecer do Ministério Público. Após, venham os autos conclusos para 

sentença. Saem os presentes intimados

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 151299 Nr: 1348-78.2011.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Celso Ricardo da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A, Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A/MT

 Vistos.

 1. INTIME-SE a parte Embargada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste acerca dos Embargos de Declaração opostos às fls. 145/147, 
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nos termos do que dispõe o art. 1.023, §2º, do CPC/15.

 2. Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos para as devidas 

deliberações.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 27981 Nr: 315-68.2002.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: espólio de ANTONIA RESPLANDES DA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Organização Estrela de Móveis e 

Eletrodomésticos, Daes Sad Haj Abdallah Awwad, Faruk Said Haj Abdallah 

Iah Awwad, Imobiliária Dinâmica Ltda, Kifaya Abdallah Osman Mohamad, 

Estrela Distribuidora de Eletrodomésticos Ltda, Omar Said Abdalla Awwad, 

Rugaia Abdelmagid Ali Zaben, Mohamad Faruk Said, Wahib Faruk Said, 

Firas Omar Said, Aiham Faruk Said, Bilal Daes Said

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA RESPLANDES AZEVEDO 

DOS REIS - OAB:137.838-A, Marco Aurélio de Martins e Pinheiro - 

OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Aires Cirineu Neto - 

OAB:MT 4.451-A, Luiz Antônio Pereira - OAB:GO 13.608, SILFARNEY 

VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 Em cumprimento à determinação de fl. 2.513, item 2, impulsiono o feito 

para que seja intimada a parte autora sobre as impugnações às 

avaliações de fls. 2426/2427 e 2432/2437, em 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234092 Nr: 12096-96.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Piedade Rodrigues de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosan Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 Vistos. DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DÊ-SE 

vistas à parte autora e à parte ré para apresentarem ALEGAÇÕES FINAIS, 

no prazo de 10 (dez) dias, sucessivamente. Apresentadas as alegações 

finais, voltem-me conclusos para sentença. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 157122 Nr: 9451-74.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizomar Jesus Placido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovani Sia, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13.116

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora para se manifestar nos autos acerca da petição 

de fls. 196/198 no prazo de 05 dias, indicando a conta bancária e os 

dados bancários para posterior lentamento por meio de alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258051 Nr: 11502-48.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Correia Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

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

OAB:8767/MS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, considerando que o(a,s) 

advogado(a,s) da parte requerida não estava(m) cadastrado(a,s) junto ao 

sistema eletrônico de dados desta Comarca, Apolo, e já regularizada tal 

situação, impulsiono o feito para que se intime a parte requerida, via 

matéria de imprensa, da decisão/sentença/impulsionamento de fls. 122, 

abaixo transcrita.

DECISÃO/SENTENÇA/IMPULSIONAMENTO: "VISTOS. 1. ABRA-SE prazo 

para apresentar contestação, em 15 (quinze) dias, conforme o disposto 

no art. 335, CPC/2015. 2. Após, INTIMEM-SE as partes para que se 

manifestem acerca da perícia de fls.115, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. 

Após, voltem-me concluso para ulterior deliberação e/ou julgamento do 

feito no estado em que se encontra. 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209173 Nr: 9002-77.2015.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heiby de Sousa Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Reitara-se a certidão de fl. 124, publicada no DJE n. 10.344, Nos termos da 

CNGC e havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, 

INTIME-SE a parte apelante, ora requerida, para, querendo, manifestar-se 

em 15 (quinze) dias a respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015. 

.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205809 Nr: 7049-78.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ines Silva Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Antonia de Souza, Valdeva 

Pereira da Silva, Valdevy Pereira Souza, Valdomiro Pereira Souza, Jackiele 

Borges Souza Cardoso, Agda Bery, Valdepim Pereira Souza, Zenólia 

Menino de Souza, Valdete Pereira Souza, Ely Soares, Edite Peretto, 

Valdemilson Pereira Souza, Ivonete Tieppo, Valdeson Pereira Pereira 

Souza, Crisodi Bento de Resende, Gustavo Hassem de Oliveira Borges, 

Edenice Lopes Silva, Zenilde Stela Ramos Souza, João Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorcas Cardoso de Moraes 

Gonçalves - OAB:GO 11.221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS BERTUCCI - 

OAB:12666-MT

 VISTOS.

1. Tendo em vista que os Requeridos, embora devidamente citados, 

quedaram-se inertes, conforme certificado às fls. 145, DECRETO A SUA 

REVELIA.

2. Visto a cota de fls. 147, abra-se nova vista para manifestação do 

Ministério Público.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291226 Nr: 13727-07.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusdete Soares Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO - 

OAB:48277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DETERMINO a 
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emenda da petição inicial, devendo o Requerente informar exatamente de 

qual dos males descritos na inicial realmente padece como consequência 

direta ao acidente ocorrido em 09/06/2018, juntando aos autos ainda laudo 

médico ou documentos comprobatórios ATUALIZADOS, no prazo de 15 

(quinze) dias, com fundamento no art. 321, CPC/2015, sob pena de 

indeferimento.8. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, 

§3º, CPC/2015.9. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248112 Nr: 4956-74.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Guia Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia dos Arbues Nery da 

Silva - OAB:MT 9.923-B

 31.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial e, por conseguinte:ØCONDENO a Requerida no 

pagamento de danos materiais no valor de R$1.554,00 (mil quinhentos e 

cinquenta e quatro reais). Consigno que essa importância deverá ser 

corrigida monetariamente desde a data do efetivo prejuízo (Súmula nº43, 

STJ), acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 

405, do CC- responsabilidade contratual), à base do INPC (Lei 

nº6.899/81).ØINDEFIRO o pedido de danos morais.32.Considerando a 

sucumbência recíproca, CONDENO as partes em litígio no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em R$1.000,00 

(mil reais), devendo ser suportado o importe de 50% (cinquenta por cento) 

pela Autora e 50% (cinquenta por cento) pela Requerida, nos termos do 

art. 85, §8º , do CPC. No que diz respeito à Autora, uma vez que 

beneficiária da assistência judiciária gratuita (fl.44), SUSPENDO a 

exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta 

decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da 

requerente.33.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.34.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196147 Nr: 1224-56.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Belo Alves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos.

 1. Considerando a recusa do perito nomeado (fl. 119), bem como a 

realização do Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança Seguritária - 

DPVAT, DESIGNO nova audiência de conciliação PARA O DIA 10 DE 

DEZEMBRO DE 2018, às 08h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2.Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

3.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223165 Nr: 4783-84.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Justo Xavier Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Vistos.

 1. Considerando a recusa do perito nomeado (fl. 124), bem como a 

realização do Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança Seguritária - 

DPVAT, DESIGNO nova audiência de conciliação PARA O DIA 10 DE 

DEZEMBRO DE 2018, às 08h15min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2.Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica que 

ocorrerá antes da conciliação, a qual será realizada pelo médico nomeado 

por este juízo e, caso queiram, poderão trazer assistente técnico, cujas 

despesas serão custeadas pelas partes, bem como trazer exames 

médicos já realizados.

3.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291225 Nr: 13726-22.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO - 

OAB:48277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DETERMINO a 

emenda da petição inicial, devendo a Requerente comprovar o quadro de 

“perda funcional praticamente completa de um dos membros inferiores” 

através de laudo médico ou documentos comprobatórios ATUALIZADOS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 321, CPC/2015, sob 

pena de indeferimento.8. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do 

art. 99, §3º, CPC/2015.9.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94186 Nr: 7965-25.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. R. da Costa e Cia Ltda - ME, José Roque da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO pedido retro, uma vez que já foi deferido o pedido de citação 

por edital à fl.152, faltando somente à parte Exequente retirar o edital na 

Secretaria, conforme impulsionado por certidão à fl. 154.

2 .Nesses termos, DETERMINO nova citação por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, conforme art. 246, IV c/c art. 256, II, do CPC/2015. Cabendo a 

parte Exequente proceder a publicação conforme disposto nos artigos 

1.219 e 1.220 da CNGC.

3.Decorrido o prazo da intimação por edital, não havendo apresentação de 

embargos a execução, desde já DECRETO a revelia dos executados e 

NOMEIO a Defensoria Pública desta comarca curadora especial, conforme 

art.72, II, CPC/2015 e Súmula 196 STJ, para, querendo, apresentar defesa 

no prazo legal.

4. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166800 Nr: 9367-39.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Santos Rocha de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Martins Oliveira, Alexandro Takishita 
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Martins da Fonseca, Euripedes Luiz Esteves, E. L. Esteves Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS LOPES FERREIRA - 

OAB:18.599, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 1. Em sede de audiência (fl. 227) foi determinada a abertura de vistas à 

Defensoria Pública desta Comarca, a fim de que apresentasse alegações 

finais em favor dos requeridos E.L.ESTEVES IMOBILIÁRIA e EURIPEDES 

LUIZ ESTEVES, entretanto, até presente momento não se verifica a 

remessa dos autos.

 2. Dessa forma, estando o feito apto à sentença, aguardando apenas a 

apresentação de alegações finais por partes dos requeridos acima 

citados, ABRA-SE VISTAS à DEFENSORIA PÚBLICA para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste nos termos do determinado à fl. 227.

 3. Decorrido o prazo, VENHAM-ME os autos conclusos para a sentença.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288316 Nr: 12013-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. INDEFIRO o pedido de fixação do valor de R$1,90 (um real e noventa 

centavo) por km rodado ao oficial de justiça, em virtude da Portaria 

nº205/12, art. 2º, que determina o valor das diligências na zona rural e 

municípios integrantes dessa comarca em R$ 2,50 (dois reais e cinquenta 

centavos) por km rodado.

2. FACULTO ao autor a complementação da diligência do oficial de justiça 

de acordo com o valor adequado OU habilitação para o deslocamento junto 

ao meirinho, fornecendo os meios aptos e custeando toda viagem.

3. INTIME-SE o autor para informar a localização exata do imóvel.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 194521 Nr: 206-97.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia Ferreira da Silva Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Gomes de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Martins Felício - 

OAB:MT 4.826-A, TAKECHI IUASSE - OAB:6113-A

 VISTOS.

 1. Em decorrência da necessidade de readequação da pauta de 

audiência, REDESIGNO o ato para o DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 

15h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168911 Nr: 827-65.2013.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Renato Resende Mansur

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Fredulin Scherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onélia Francisca Guimarães - 

OAB:12.826/MT, Walter George Ramalho Lima - OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 Vistos.

1. Apesar do Novo Código de Processo Civil ter avançado e permitido a 

penhora do rendimento do executado consistente de outras dívidas que 

não são alimentares, porém condicionou tão somente ao que exceder 50 

(cinquenta) salários mínimos mensais (§2º, art. 833, CPC/2015),

 2. Assim, diante do princípio da menor onerosidade da execução (art. 

805, CPC/2015), INDEFIRO o pedido de fls.138/140, sem vedação de nova 

análise desde que o exequente demonstra mediante apresentação dos 

três últimos holerites a remuneração do executado, já que sem perder de 

vista a dignidade do credor, pois faz jus ao recebimento dos valores que 

lhe são devidos.

 3. INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 58840 Nr: 2221-54.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicéias Gomes Barros, José Clemilton Gomes 

Barros, Gilvan Gomes Barros, Maria Stela Beraldo Barros, Marilene 

Ricardo

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Ricardo Barros - 

OAB:21990-PB, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS - OAB:13180-E - MT, 

Mário Takatsuka - OAB:SP 43.638, Rafael Beraldo Barros - OAB:MT 

12.970, Rafael Costa Mendes - OAB:Mg 101.668

 VISTOS.

1. Tendo em vista o Acórdão do Agravo de instrumento de fls. 371/372, 

INTIME-SE a parte Exequente para que se manifeste requerendo o que 

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

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271271 Nr: 1793-52.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Wa'Utomorewe

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, verificada a 

prescrição da pretensão indenizatória subjacente ao pleito de 

reconhecimento de nulidade do negócio jurídico, DECLARO PRESCRITOS 

os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do 332, I, 

CPC c/c art. 487, II, CPC.18.CONDENO a parte autora no pagamento das 

custas e dos honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o 

valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85,§2º, CPC/2015. Tais 

verbas devem ficar sob a condição suspensiva de exigibilidade, haja vista 

que concedido o benefício da gratuidade da justiça ao requerente (art.98, 

§3º, CPC/2015).19.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.20.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 273412 Nr: 3212-10.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marsal Rocha de Sousa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gessyka de Souza Rondon 

Rocha - OAB:MT 11.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 SENTENÇA TERMINATIVA

Processo n°: 3212-10.2018.811.0004 (cód. 273412)

Vistos, etc.

 1. Trata-se de ação revisional de empréstimos consignados c/c danos 

morais e tutela provisória de urgência manejada por Marsal Rocha de 
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Sousa em face do banco do Brasil. As fls. 139, a aprte ré concordou com 

o pedido de desistência do feito postulado pela parte autora.

 2. Vieram conclusos.

3. É o relato do necessário. Decido.

4. Tendo em vista a manifestação expressa das partes, HOMOLOGO, com 

espeque no art. 200, parágrafo único, e art. 485, inciso VIII, ambos do 

CPC, a desistência em apreço, declarando (art. 354, caput, do CPC) extinto 

o processo sem julgamento do mérito.

 5. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, eis que 

deferido o benefício da justiça gratuita as fls. 34.

6. Após o trânsito em julgado arquive-se, promovendo as baixas e 

anotações necessárias.

7. Publique-se.

8. Registre-se.

9. Intime-se.

10. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 31/10/2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito em substituição legal

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268852 Nr: 198-18.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. de Almeida Astolfi - Cerâmica Santa 

Rosa, Maria de Lurdes de Almeida Astolfi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação, requerendo o que de direito no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290358 Nr: 13231-75.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A OTAVIANO DA SILVA - ME- KENED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias Barros Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, no valor de R$ 550,00 

quinhentos e cinquenta reais, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para 

emissão do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, 

no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263607 Nr: 15255-13.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineradora Balla Ltda, João Batista Piffer, 

IZILDA MITTERSTAINER PIFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA 

- OAB:5.678, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 2,50 por km 

rodado, ida e volta, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão 

do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo 

de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289928 Nr: 12973-65.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUSSOLINO PAULINELLI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO ALVIM BITES 

CASTRO - OAB:88562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 2,50 por km 

rodado, ida e volta, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão 

do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo 

de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227283 Nr: 7216-61.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A, Mauro Paulo Galera Mari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Gonçalves e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 18,00 reais, 

ida e volta, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto 

para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204893 Nr: 6525-81.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de João Coriolano Filho, Adriane Coriolano 

Soares, Giovanna Coriolano Soares Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Antônio Sacioto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Tomás Castanha

Marcos Tomás Castanha - OAB:OAB/MT 4.575, ROBERTO ZAMPIERI 

- OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Houseman Thomaz Aguliari 

- OAB:16.635 OAB/MT, Marcelo Bertoldo sacioto - OAB:5.665 

OAB/MT, TAÍSSA MAFFESSONI - OAB:18436/O

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação interposto pelo requerente 

às fls. 347/354, é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, 

conforme fl. 354/355, motivo pelo qual impulsiono os presentes autos para 

intimar o requerido, via DJE, para que no prazo de 15 dias, querendo, 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272125 Nr: 2379-89.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Alves Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apoena Camerino de Azevedo, Paulo Emílio 
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Monteiro de Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENA CAMERINO DE 

AZEVEDO - OAB:13.314-B, PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGLHAES - 

OAB:8988/O

 Impulsionamento por certidão

Certifico que as contestações de fls. 158/186 e 187/207 foram 

apresentadas tempestivamente e conforme legislação processual e nos 

termos do Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, 

para que se proceda via DJE a intimação do autor para querendo 

impugná-las, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238360 Nr: 15047-63.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. V. da Conceição e Conceição Ltda Me, 

Jadiel Vicente da Conceição, Maria dos Santos Braz Rezende, Geison 

Vicente da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de avaliação, no valor de R$ 90,00 noventa 

reais, para os endereços localizado na cidade de Barra do Garças MT e o 

valor de R$ 325,00 trezentos e vinte e cinco reais para o endereço de 

General Carneiro MT, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão 

do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo 

de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 47992 Nr: 506-11.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Firmino Gomes Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A

 Em cumprimento a decisão de fl. 116, impulsiono os presentes autos para 

intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 10 dias, manifeste 

interesse no prosseguimento do feito ou aportar aos autos demonstrativo 

do débito remanescente atualizado, sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, III, do CPC/2015.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290506 Nr: 13315-76.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINA CÍCERA GONÇALVES ME, DIVINA 

CÍCERA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 36,00 trinta 

e seis reais, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto 

para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 231091 Nr: 9831-24.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Pedemonte Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 18,00 

dezoito reais, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do 

boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280413 Nr: 7418-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 18,00 

dezoito reais, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do 

boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252664 Nr: 8111-85.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Moreira Lopes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 

16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Impulsiono os presentes autos para intimar o embargante, via DJE, para 

que no prazo de 10 dias, querendo, se manifeste acerca da impugnação 

aos embargos apresentados às fls. 89/100.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240739 Nr: 16822-16.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdete Resende de Sousa - ME, Valdete 

Resende de Sousa, Valdineide Resende de Sousa

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

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 18,00 

dezoito reais, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do 

boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 34 de 509



 Cod. Proc.: 170293 Nr: 2620-39.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IP, JdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Cristina Moreira - 

OAB:MT 16.365

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a expedição da certidão de crédito 

judicial para protesto confeccionada à fl. 322 e, nos termos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para que 

no prazo de 5 dias, compareça em cartório para retirar referida certidão 

para a realização das providências cabíveis.

 Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235594 Nr: 13136-16.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Henrique Furtado Martins, Helder 

Furtado Martins, Cláudio Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação, requerendo o que de direito, no prazo de 05 ( cinco) dias, 

diante do termo de audiência de folhas 158 e correspondencias de citação 

devolvidas de folhas 163/164.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276860 Nr: 5316-72.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augusto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 18,00 

dezoito reais, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do 

boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 159820 Nr: 132-48.2012.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Fagundes de Oliveira, Marilene 

Fagundes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Sérgio Alves Souza, 

Washington Luiz Alves Tito, Júlia Renata Sampaio Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO VINICIUS CAMARGO 

DOS SANTOS - OAB:19.899, Marco Aurélio de Martins e Pinheiro - 

OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fls. 162/163, a fim de regularizar o polo ativo da 

demanda, habilitando aos autos na qualidade representante do espólio de 

José Fagundes de Oliveira a inventariante MARILENE FAGUNDES DE 

OLIVEIRA. RETIFIQUE-SE a capa dos autos.

2. Ademais, CERTIFIQUE-SE o cumprimento do item 4 de fl. 149. Em caso 

negativo, intimem-se as partes para manifestar sobre as provas que 

pretendem produzir.

3. Ressalta-se que a parte autora já manifestou às fls. 167/168, de modo 

que dispensa a sua intimação.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221768 Nr: 3926-38.2016.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFB, RFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234933 Nr: 12702-27.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLVSB, KCVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Avila Vasconcelos - 

OAB:18110-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224144 Nr: 5373-61.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMA, EM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samir Mahmud Castro Wadi - 

OAB:19.003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234934 Nr: 12703-12.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLVSB, KCVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho Lima - 

OAB:18.256
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228776 Nr: 8243-79.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NZSF, TSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Correa Martinelli 

- OAB:MT 15.036

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

devolução da precatória de fls. 64/67, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282822 Nr: 8778-37.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Francisco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de josé cicero Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223112 Nr: 4753-49.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFLC, FCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 150798 Nr: 611-75.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERdNJ, LGNdO, TdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274958 Nr: 4057-42.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina Araujo Lima, Elias Miguel Manso, MILTON 

ANTONIO MARTINI FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, 

Silvia Ramos Nascimento, Rogério Arantes Penteado, Caroline Ramos 

Penteado, Thales Magno Ramos Penteado, Marina Castro Arantes, Michael 

Dias Machado Penteado, Ernesto Francis Arantes Penteado, Rejane 

Arantes Penteado, Christiane Arantes Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030, 

DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - OAB:MT 4198, Domingos 

Savio de Souza - OAB:MT 18.722, HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Indyara Winter Cavalcante - OAB:MT 16.713, 

João Jakson Vieira Gomes - OAB:20.239 MT, Leonardo André da 

Mata - OAB:MT 9.126, Mauricio Antonio da Silva Filho - OAB:16287/O 

- MT, Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 154058 Nr: 5578-66.2011.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TdSN, APONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897, Weliton Marcos Rodrigues de Oliveira - 

OAB:14005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

devolução da precatória de fls. 132/134, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94180 Nr: 7959-18.2009.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193264 Nr: 12567-83.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Ferreira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 
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OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA FERREIRA BORGES, Cpf: 

35371625100, Rg: 1.456.566-8, brasileiro(a), casado(a), agente 

administrativa, Telefone 66 3401-9861. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT em face de MARIA FERREIRA 

BORGES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA NºS. 175206 A 175208 E 175210 A 

175212., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

175206/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/11/2014

 - Valor Total: R$17.364,68 - Valor Atualizado: R$15.786,07 - Valor 

Honorários: R$1.578,61

Despacho/Decisão: PROCESSO CÓD. 193264Vistos.Tendo em vista que a 

parte executada não foi encontrada para sua citação pessoal, apesar das 

diligências realizadas, defiro o pedido retro e determino sua citação por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 8º, IV, da Lei 

6.830/80. Após o prazo da citação editalícia, abra-se vista ao autor para 

manifestação.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Barra do Garças/MT, 

06 de setembro de 2018. (A) CARLOS AUGUSTO FERRARI. JUIZ DE 

DIREITO."

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 06 de novembro de 2018

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232003 Nr: 10476-49.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane de Sousa Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grazielle Oliveira Correia, Município de Barra 

do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wisamara Oliveira da Silva - 

OAB:OAB/MT20060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de nº 10476-49.2016.811.0004 - cód. 232003

VISTOS.

As fls. 117/118 o requerido manifestou pela substituição da testemunha 

arrolada Sr. Jairo Marques Ferreira, pelo Sr. Cezar Natal Magrini, uma vez 

que a primeira não labora mais para o Município de Barra do Garças – MT.

Assim, com fundamento no artigo 451, III do Código de Processo Civil, 

defiro a substituição pretendida.

Intime-se a testemunha Cezar Natal Negrini, promovendo as requisições 

necessárias para comparecer a audiência anteriormente designada.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Barra do Garças/MT, 06 de novembro de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 284051 Nr: 9501-56.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Ferreira de Paula, Cleiton da Silva 

Tomaz, Rodrigo Nogueira Barroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, Bruna Santos Carvalho - OAB:19963/O, GABRIEL 

LOPES SILVA - OAB:GO34150, Ivo Silveira Rosa - OAB:OAB/MT 17929

 Em 31.10.2018, às 18hrs37min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Marcos 

Brant Gambier Costa, e o Advogado Alexandre Santana da Cunha 

(OAB/MT - 6.775-A). Realizado o pregão, presentes os réus. Realizada a 

oitiva das testemunhas Daniel Marcos Pinto, Luiz Carlos Arrais de 

Carvalho, Janaína Luz da Costa, Luiz Gustavo Paz Gouveia Neris, Isabella 

de Aguiar Barroso Silva, Hadryanna Pinto Sardezas, Jair Vargas Campos 

Neto, Kellen Sulaine Fernandes da Silva e Estenio Garcia Nogueira 

Rodrigues. O Ministério Público e a Defesa desistem da oitiva da 

testemunha Douglas de Jesus da Silva Barros Lopes. A Defesa desiste da 

oitiva da testemunha Creuza Pereira da Silva Tomaz. Realizados os 

interrogatórios. A defesa apresentou pleito liberatório, impugnado pelo 

Ministério Público. Tanto a acusação quanto a defesa requereram a 

degravação do conteúdo dos aparelhos telefônicos apreendidos em fl.41. 

Indagado aos réus a respeito de descrição destes aparelhos, informaram 

que lhes pertencem. Após, o MM. Juiz, decidiu, em áudio: “1. Homologo a 

desistência das testemunha Douglas de Jesus da Silva Barros Lopes e 

Creuza Pereira da Silva Tomaz. 2. Autorizo a degravação do conteúdo dos 

aparelhos celulares apreendidos em fl.41, devendo a autoridade policial 

encaminha-lhos a politec, que deverá ser degravado mensagens, áudios e 

conversas por Wattsap realizadas no dia 26.07.2018, no prazo de 30 

(trinta)dias, contados da intimação. 3.Indefiro, por ora, o pedido de 

revogação das prisões. 3.Considderando que as partes concordaram em 

apresentar alegações finais independentemente da conclusão do exame 

residuográfico, do relatório das ERB’S, do relatório da degravação dos 

aparelhos e da gravação da conversa entre testemunha e terceira pessoa 

mencionada pela defesa, provas que poderão ser utilizadas em eventuais 

pretensões recursais ou debates em plenário, vistas às partes para 

alegações finais por memoriais.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 243465 Nr: 1704-63.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bergson Santos de Oliveira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos de cód. 243465 2. Fundamentação Ao compulsar os autos 

denoto que, em áudio da audiência de custódia (fl.90), realizada em 

14.06.2018, o reeducando foi regredido definitivamente ao regime 

fechado, pelos seguintes motivos: 1) prática de novo crime (autos de cód. 

280012); 2) descumprimento do comparecimento mensal; 3) Indícios de 

posse de arma de fogo; 4) não comprovação de trabalho lícito no prazo 

estabelecido; 5) pelo ato de negar a ter conhecimento as condições e ao 

seu cumprimento, conforme auto de prisão em flagrante distribuído em 

14.06.2018, de cód. 280012/1ª Vara Criminal. Quanto a prática de novo 

crime, foi instaurado inquérito policial nº280/2018, mas ocorreu a 

desistência em 10.07.2018, nos autos de cód.280654/2ª Vara Criminal, 

pelo Ministério Público em denunciar o reeducando, o que ocasionou a 

revogação da sua prisão naqueles autos e por conseguinte a expedição 

do alvará de soltura. Contudo, afasto o pleito da defesa, uma vez que a 

regressão operou-se por outros motivos além da prática de novo crime, 

conforme acima enumerados, bem como mantenho regime fechado para o 

cumprimento da pena. Ademais, considerando que a data-base 

anteriormente fixada era 14.06.2018 (pratica do crime), realize-se novo 
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cálculo de pena alterando a data-base para 28.06.2018 (cumprimento do 

mandado de prisão nº0001704-63.2017.8.11.0004.01.0001-24, de 

fls.93/95). Incabíveis indulto e comutação, uma vez que o reeducando 

praticou falta grave em 10.06.2017 (fls.51/52), posteriormente 

reconhecida em decisão de fl.68, não fazendo jus aos institutos nos 

termos do art. 4º, inciso I, do Decreto nº 9.246/17. Intime-se. Cumpra-se. 

Barra do Garças, 31.10.2018 Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão 

Nogueira Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 51997 Nr: 1543-73.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bernardes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos nº 51997 Assim, presentes os requisitos objetivo e 

subjetivo, promovo o reeducando ao regime aberto, fixando-lhe as 

seguintes condições: a) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 

hrs até 05:00h (BSB) nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, 

domingos e feriados em recolhimento domiciliar; b) não se ausentar da 

cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia comunicação ao 

Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) dias de ausência, 

que não poderá se repetir durante um ano; c) comparecer em Juízo, 

bimestralmente, para informar e justificar suas atividades; d) caso alterar 

de endereço, comunicar previamente ao Juízo; e) Não ingerir bebidas 

alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer crimes, nem possuir 

armas ou munições, nem portar instrumentos capazes de ofender a 

integridade física de alguém; f) Não fixar domicílio ou residência em outro 

estado da federação sem prévia autorização do Juízo da Execução Penal; 

g) Frequentar o projeto Extensão 2017 – Univar, devendo comparecer na 

Univar aos sábados, às 13:00, sala 305, munidos de documentos 

pessoais. Intime-se o reeducando para comparecer na cadeia pública do 

Município para a retirada da tornozeleira, bem como das condições do 

regime aberto. Oficie-se à direção da Cadeia Pública de Barra do Garças – 

MT, informando sobre esta presente decisão, autorizando a remoção do 

equipamento de monitoração eletrônica do reeducando. Atualize-se o 

cálculo de pena, alterando a data- base o dia 28.10.2018, alterando o 

regime para aberto. Barra do Garças, 06.11.18 Augusta Prutchansky 

Martins Gomes Negrão Nogueira Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 289044 Nr: 12440-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firmino César da Silva Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos de cód. 289044 1) Relatório Trata-se de denúncia ofertada 

pelo Ministério Público em desfavor do acusado Firmino César da Silva 

Carvalho, nascido em 19.08.1996, filho de Wcariston Luiz de Carvalho e 

Lucilene Ribeiro da Silva, incurso, em tese, na figura típica do art. 121, §2º, 

inciso I, III, IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, do CP, c/c art. 5º, inciso III, c/c art. 

7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06. A denúncia foi recebida em 16.10.018 

(fls.208/208-v). O acusado foi citado em 24.10.2018 (fl.212). 2) Da análise 

da resposta A defesa do acusado Firmino César da Silva Carvalho, por 

intermédio da Defensoria Pùblica, apresentou resposta à acusação em 

fl.13, reservando o direito de manifestar sobre o mérito em momento 

oportuno. Não alegadas preliminares, questões de mérito, nem hipóteses 

previstas no art. 397, do CPP, não é o caso de absolvição sumária. 3) 

Dispositivo a) Designo audiência de instrução e julgamento para 

23.01.2019, às 14h00min; b) Intime-se. c) Cumpra-se. Barra do Garças, 

06.11.2018 Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira Juíza 

de Direito em Substituição LegalDecisão

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 290871 Nr: 13527-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elcielio Duques da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho 

Lima - OAB:18.256

 CERTIDÃO

Conforme a CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls. 29.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 39804 Nr: 1581-22.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtenir Gonçalves da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 CERTIDÃO

Conforme a CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls 835.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 288783 Nr: 12297-20.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Batista de Farias - 

OAB:48315/GO

 Autos n. 12297-20.2018.811.0004 – Cód.: 288783

Vistos.

Designo o dia 27.11.2018, às 18 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) para 

proceder com oitiva da testemunha.

 Proceda-se com as intimações e/ou requisições necessárias.

Oficie-se ao Juízo Deprecante acerca da audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 6 de novembro de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 257226 Nr: 11018-33.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liegy Divina Onofre de 

Oliveira - OAB:GO 22.886, Nubbia Camila Nunes Paiva - OAB:22484/O

 Vistos em correição.(...) Superada a preliminar arguida pela defesa, e a 

atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o(a)(s) 

réu(s) (artigo 397, do Código de Processo Penal).Designo o dia 

21/03/2019, às 16:30 horas, para a audiência de instrução e julgamento 

(horário/MT).Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) 

defensor(a)(es), o Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.Na audiência de 

instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de declarações do(a)(s) 
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ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às 

acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, se o caso, 

interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)(s) (artigo 400, do Código de 

Processo Penal).Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na 

condução coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de 

justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa 

prevista no art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 

(dez) salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência (art. 

219, CPP).Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com 

prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de 

fora”.Por fim, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulada 

pela defesa do denunciado, por ausência de comprovação de 

incapacidade financeira.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Barra do 

Garças/MT, 31 de outubro de 2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes 

Negrão NogueiraJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012505-33.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA TRINDADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTIN VEDOVATTO OAB - MT0022272A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MK INFORMÁTICA E SEGURANÇA ELETRONICA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da 

Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011168-09.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELSONILTON DUQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 157,60 (cento e 

cinquenta e sete reais e sessenta centavos), referente à taxa. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013017-16.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERTON JHONY BRITES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, que foi 

expedida carta precatória de citação da para Comarca de São Félix do 

Araguaia/mt

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011804-09.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DENYSE MORAES JARDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para manifestarem acerca do cálculo do 

contador judicial, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011004-49.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MAGALHAES PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA OAB - MT0009923A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E M BEVILACQUA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente para apresentar o cálculo atualizado do 

débito, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de possibilitar a expedição da 

Certidão de Dívida, conforme determinado na sentença proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011032-12.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ WAGNER DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME RODRIGUES NETO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais), referente à 

taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, 

ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador de internet 

o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JILMAR RODRIGUES DE ASSIS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011053-85.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 157,60 (Cento e cinquenta e sete reais e sessenta 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010261-34.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA OPÇÃO VEÍCULO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO(A))

 

Trata-se de execução judicial onde, após o pagamento da condenação, a 

advogada da parte exeqüente requer a transferência do numerário para 

conta bancária por ela indicada, eis porque, com esteio nas disposições 

da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição da 

advogada que representa os interesses da parte autora, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta bancária indicada 

nos autos. Uma vez concretizada a obrigação mirada nos presentes 

autos, o processo deve chegar ao seu término, a teor do que preconiza o 

artigo 924, II do CPC, assim sendo, julgo extinta a dívida exeqüenda, tendo 

em vista o seu cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o processo em 

apreço, o que faço com esteio no art. 925 do códex processual civil. Após 

o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011087-94.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 140,22 (Cento e quarenta reais e vinte e dois 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011946-13.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA LUZ AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº. 8011946-13.2015.811.0004 Pólo Ativo: MARIA DE FATIMA LUZ 

AZEVEDO Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Verifico que a parte exequente 

apresentou petição informando aos autos o devido cumprimento da 

obrigação por parte do reclamado e pugnando pela liberação dos valores. 

Com efeito, cumprida a obrigação o processo merece ser arquivado 

(artigo 924, II), sendo declarada extinta a obrigação entre as partes com 

relação ao debito em discussão neste processo. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, SUGIRO 

QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito. Expeça-se 

alvará liberando os valores depositados nos autos na conta bancária 

informada pelo exequente (ID 9147740), e posteriormente arquive-se os 

autos. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011124-24.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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IVAN FERREIRA VARJAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 227,53 (Duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e 

três centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001312-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT0015250S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIANA PRISCIA BENTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para indicar o endereço correto e 

atual da parte requerida, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. 

2. Intime-se. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001074-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011271-16.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001345-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZILENE FRANCISCA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001508-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010293-73.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALMEIDA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURELIO CANCIO PELUSO OAB - PR0032521A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 
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atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011783-96.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA JULIANA MORENO VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO(A))

RENATO SILVA VILELA OAB - MT0017368A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010814-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CAETANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001897-27.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESANDRO VICENTE ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. COMUNICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA ROHDEN & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Designe-se nova data para audiência de conciliação, intimando-se as 

partes conforme postulado. 2- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011284-15.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DELFINA SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001924-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERIANO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA COUTINHO PEREIRA OAB - MT0021930A (ADVOGADO(A))

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001936-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY MENDES BERLINDO PORTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de (10) dias e, uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011132-98.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NALITON SILVA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ODA E SILVA OAB - MT0016320S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 157,60 (Cento e cinquenta e sete reais e sessenta 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001552-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALDISIO DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012408-33.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAONI FLEMING MORATO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TAUIL ADOLFO OAB - MT0008208A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. O processo já foi sentenciado, de tal sorte que a modificação do aludido 

ato judicial somente é possível por meio de recurso próprio ou acolhimento 

de embargos de declaração, não sendo o que ocorreu no caso. Com 

efeito, a parte autora formulou pedido de reconsideração de decisão, 

donde se infere que o requerimento em voga nem sequer é digno de 

apreciação, eis porque dele NÃO CONHEÇO. 2. Concretize-se a sentença 

em seu inteiro teor, expedindo-se o necessário. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010737-09.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA NEVES SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. VIRGÍLIO LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS LTDA (EXECUTADO)

ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDARTA STACIARINI ROCHA OAB - GO20630 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 43 de 509



 

Vistos, etc. 1. Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, acerca do cálculo de ID nº 15235370. 2. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000233-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA ARGOLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB - MT9707/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIOMAR RODRIGUES FARIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Em análise aos autos, verifico que, por lapso, ocorreu erro 

no despacho identificada no ID de nº 15825417 no que tange ao seu 

conteúdo, eis porque, chamo o feito à ordem para promover a sua 

retificação, passando a mesma a ter a seguinte redação: Vistos. 

“Analisando os autos observo ter sido proferido o despacho de ID nº 

15825417, antes da análise dos embargos à execução de ID nº 14570413. 

Deste modo, recolha-se o mandado de penhora e avaliação de ID nº 

16039645 e aguarde-se o julgamento dos embargos à execução. 

Intime-se. Cumpra-se.” 2- Intime-se. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000957-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DE OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HENRIQUE ARAUJO LOZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANANIAS SILVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012405-15.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO KOTHE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE FERREIRA DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Grazziely Barros do Prado OAB - GO0032500A-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em prefácio, convém registrar que o art. 79, do Estatuto Processualista 
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Civil/2015 determina a aplicação de sanção de caráter civil, qual seja 

perdas e danos, para àqueles que litigarem entrajados da má-fé. Com 

efeito, tal condenação deverá ser realizada observando os limites 

tracejados pela legislação processual que determina o pagamento de multa 

superior a 1% e inferior a 10% do valor da causa corrigido. Ainda cumpre 

ressaltar que o Código de Processo Civil c/c art. 52, caput, da Lei Federal 

9.099/1995 possibilita a cobrança de multa incorrida de má-fé ser 

promovida nos autos do próprio processo. 2- Nesta toada, examinando os 

elementos disponíveis nos autos em paralelo com o ordenamento jurídico 

pátrio, infiro que o executado perpetrou a conduta inserta no art. 80, inciso 

II, da legislação outrora citada, vez que apresentou o cheque, objeto da 

execução, juntamente, com pleito almejando a baixa da constrição de bem 

móvel realizada mediante o sistema eletrônico RenaJud. Conforme 

exteriorizações sob os ID 12041259 e 14941977 obteve-o através de 

terceiro e não por adimplir a dívida. Tal narrativo se tornou robusta quando 

intimado o executado para apresentar o cheque e este quedou-se inerte, 

deixando até mesmo de manifestar alegando o contrário. Desta forma, 

ante todo o exposto, APLICO multa em 01% (um) referente ao valor da 

causa em benefício do exequente, conforme orientação do referido 

Diploma Legal, exatamente no art. 96. 3- Por outro lado, observado os 

autos denota-se que fora utilizado o sistema eletrônico RenaJud, 

entrementes, embora tenha logrado êxito na busca de dois automóveis e 

sucedido a constrição judicial, segundo despacho sob o ID 7688110, não 

há se falar em satisfeita a execução, vez que o executado entrajado de 

astúcia utiliza-se de meios que o impossibilita de ser encontrado. 4- Nesta 

esteira, intime-se o exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresente demonstrativo do valor atualizado da dívida ensejando a 

utilização do sistema eletrônico BacenJud mirando buscar valores 

disponíveis em contas bancárias no nome do executado, sob a 

consequência de efetuar-se a penhora em conformidade com a 

importância inserida na exordial. 5- Ultrapassado o prazo, façam-me os 

autos conclusos para a realização da penhora online. 6- Expeça-se o 

necessário. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001901-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS VICTOR RESENDE OAB - MT25668/O (ADVOGADO(A))

JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA OAB - MT0019406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de 

água, energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 

data do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já 

saliento que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, faça conclusos. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001902-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA VARJAO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA VARJAO ALVES OAB - MT9790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

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

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

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

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

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

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

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta fica caracterizada visto a parte 

autora alegar que possui a linha móvel pós-paga (65) 99921-1805 junto a 

ré, com as faturas devidamente quitadas. Entretanto, após solicitar a 

alteração do plano nesse número, o mesmo foi desativado pela ré e só 

seria reativado caso a autora efetuasse o pagamento de duas faturas no 

montante de R$206,21 (duzentos e seis reais e vinte e um centavos) e 

R$149,99 (cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), 

referentes a um modem portátil que havia sido cancelado no início do ano 

de 2018. No que tange ao requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo fato de que há na presente rusga elementos 

que evidenciam que esse é o contato profissional da autora, não podendo 

ficar sem essa linha telefônica, visto não ter como se comunicar com seus 

clientes, fato que tem lhe causado aborrecimentos. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional da reclamante a respeito de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida da 

requerida, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar prejuízos de ordem financeira àquela. No que 

se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito 

já lesado da requerente por conta da conduta da requerida, consoante 

explanação na vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de 

fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 
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3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo a 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de 

que a ré reative em 48 (quarenta e oito horas) a linha móvel pré-paga nº 

(65) 99921-1805, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 

(duzentos reais), sem prejuízo de majoração em caso de necessidade. 8- 

DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 

1.060/1950. 9- Tendo em vista já ter sido aprazada audiência, proceda à 

citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10-Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

12-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último 

caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo 

deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 14-Expeça-se o necessário. 15-Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000828-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON VICTOR FERREIRA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre os 

argumentos apresentados pela parte executada e ainda sobre a 

constrição realizada pelo sistema RENAJUD. 2- Cumpre ressaltar que, 

embora mediante o manejo do sistema RENAJUD tenha se logrado a 

restrição de veículo, para que ocorra a sua efetiva penhora e remoção 

deve a parte indicar seu paradeiro, tornando factível o ato pretendido, 

assim sendo, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se 

manifeste. 3- Após, faça conclusos os autos, oportunidade em que este 

magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em penhora, bem 

como intimação da parte contrária para transcurso do prazo para 

embargos. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011004-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CILEZIA RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNUN VINNICIOS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestando acerca da certidão do oficial de 

justiça, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000903-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE PEREIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte executada em relação a liquidação do valor 

remanescente no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%, após 

retornem-me conclusos os autos para utilização dos sistemas online. 2- 

Expeça-se o necessário. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001449-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO AZAMBUJA ALMEIDA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001888-65.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAQUIM SANTOS VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JARA BIGIO OAB - MT20194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

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

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

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

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

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

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

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta fica caracterizada pois a parte 

autora demonstra que quitou o débito referente às parcelas 12 a 15, 

conforme ID’s nº 16170674 e 16170671, entretanto, a ré manteve seu 

nome restrito no Cartório do 2º Ofício de Barra do Garças e nos órgãos de 

proteção, além de também haver restrição junto ao DETRAN. No que tange 

ao requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo 

simples fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam que 

houve a inscrição e manutenção indevida pela ré do nome do demandante 

nos órgãos de restrições ao crédito, causando gravames de ordem 

pessoal e moral a este, visto ser pecuarista e necessitar de seu nome 

para realizar transações comerciais. O perigo da demora exsurge no pleito 

ao demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, cabendo destacar que a 

delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo dito 

alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao fumus 

boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da 

Requerente por conta da conduta da requerida, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 
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3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo a 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de 

excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, ao Cartório do 2º Ofício de Barra do Garças/MT e do 

DETRAN/MT, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA, ao Cartório do 2º Ofício de Barra do Garças/MT e ao 

DETRAN/MT para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001918-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011023-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DIAS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da 

petição de ID nº 16174199, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita, e posterior extinção do feito mediante ao 
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adimplemento da obrigação. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012722-76.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. HOMOLOGO os cálculos apresentados, conforme dispõe o 

artigo 100 da Constituição Federal. 2. Cumpra-se o despacho de ID nº 

14350120. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010932-91.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOSNILDA NILO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT0014688A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS OTAVIO TROVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0005266A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS OAB - MT0004263A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Ante a inércia da parte autora em efetuar o recolhimento 

das custas processuais, conforme condenação na decisão de ID nº 

7372664, expeça-se certidão de dívida para fins de protesto, nos termos 

do artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. 2. Cumpra-se. 3. Após, arquive-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010320-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE MARIA CONCEICAO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da 

petição de ID nº 16151660, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita, e posterior extinção do feito mediante ao 

adimplemento da obrigação. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010355-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILCIMAR RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO TAKATSUKA OAB - SP0043638A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELO CONSTRUTORA JOSE RONALDO VIDAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Defiro parcialmente o pleito de ID nº 15857274, no que tange 

a suspensão do presente feito para a localização de bens da parte ré, 

pelo prazo de 30 (trinta) dias. 2. Após, façam conclusos os autos. 3. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001019-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

F. EPIFANIO DO PRADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DA MATA ROCHA OAB - MT0018258A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO TEMPO MANUTENCAO E TRANSPORTES EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cite-se a parte ré no endereço indicado na petição de ID nº 

15854608, nos termos do despacho de ID nº 14852414. 2. Expeça-se o 

necessário. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001889-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ELIAS MARTINS FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA EDUARDA DA SILVA OAB - MT23203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTHIA OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Diante da manifestação de ID nº 13246720, DETERMINO à 

Secretaria do Juizado Especial Cível que agende novamente audiência de 

tentativa de conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 (LJESP). 

2- Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada 

pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-69.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO(A))

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA IRENE RODRIGUES DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Diante da justificativa de ID nº 15594848, DETERMINO à 

Secretaria do Juizado Especial Cível que agende novamente audiência de 

tentativa de conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 (LJESP). 

2- Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada 

pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 
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20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010429-46.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

MIRELLE PEREIRA ALVES OAB - MT0014989A (ADVOGADO(A))

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMAL NASSER RAMOS HAMIDAH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em prefácio, antes de deliberar acerca da exceção de 

pré-executividade, DETERMINO a intimação do exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias apresente a certidão do imóvel registrado sob a 

matrícula 36.947, atualizada e em sua plenitude, vez que a demonstrada é 

obsoleta e está parcialmente visível. 2- Expeça-se o necessário. 3- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001172-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA CRISTINA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001446-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETH LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011371-05.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FILHO CAMPELO ADORNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Diante da manifestação de ID nº 15261015, DETERMINO à 

Secretaria do Juizado Especial Cível que agende novamente audiência de 

tentativa de conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 (LJESP). 

2- Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada 

pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010250-39.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZYNEIA SILVEIRA JAGER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DA MATA ROCHA OAB - MT0018258A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 
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determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010727-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UENIA LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011305-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CETELEM S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUDITH MARQUES DAMACENA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da 

petição de ID nº 16245149, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Transcorrido o 

prazo, faça conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001910-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001909-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA NERIS ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001908-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA NERIS ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 
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Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001907-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYLLA LAUANDA CARVALHO DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001906-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORAH CRISTINA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001905-04.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO JUNIOR NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001903-34.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE RIBEIRO DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 
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promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001822-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELY DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001035-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR OLIVEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011149-03.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 140,22 (Cento e quarenta reais e vinte e dois 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001233-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001025-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIUZA GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KARYNE BERNARDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001177-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA ALVES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011825-82.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MORAES DE GUSMAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER PERES DE FARIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO SALDANHA FARIAS OAB - MT15512/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora do imóvel rural localizado nesta Comarca de Barra do Garças-MT, 

objeto da matrícula n° 4.775, para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525, do CPC. 4- 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5- Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as 

benesses do art. 212, §2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7- Em caso de não pagamento do débito, 

após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, agende a Secretaria 

data para audiência de conciliação conforme preconiza o art. 53, § 1º, da 

Lei 9.099/1995, intimando o devedor com antecedência do respectivo ato, 

que na ocasião poderá impugnar – embargar – (art. 53, § 2º), por escrito 

ou oralmente a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como no art. 917 

da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor meirinho não encontre o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos que escoltaram a inicial mediante recibo 

nos autos e certificação, conforme dicção do art. 53, §4º, da Lei do 

Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001747-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE BEZ BAZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALUIZIO SALES RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte nos autos a nota promissória suscitada, sob pena de indeferimento 

da exordial. 2. Intime-se. 3. Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, 

faça conclusos. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012640-79.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ALVES DA SILVA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT19171/O (ADVOGADO(A))

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012123-45.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA APARECIDA OLIVEIRA AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO(A))

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REWRY FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando frutífera a 

utilização do sistema Renajud, necessário se faz a penhora, avaliação e 

remoção do bem do devedor. Registro que uma vez não sendo mais 

possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções têm sido 
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frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de quem é 

executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o 

artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre 

encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá removê-los para o 

depósito judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525, do CPC. 4- 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5- Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as 

benesses do art. 212, §2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7- Em caso de não pagamento do débito, 

após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, agende a Secretaria 

data para audiência de conciliação conforme preconiza o art. 53, § 1º, da 

Lei 9.099/1995, intimando o devedor com antecedência do respectivo ato, 

que na ocasião poderá impugnar – embargar – (art. 53, § 2º), por escrito 

ou oralmente a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como no art. 917 

da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor meirinho não encontre o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos que escoltaram a inicial mediante recibo 

nos autos e certificação, conforme dicção do art. 53, §4º, da Lei do 

Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000149-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARA MIRANDA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORGANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO ELMO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o valor executado e insere no conceito de pequeno valor, 

não havendo como se olvidar do que preconiza o art. 100, § 3º, da Cártula 

Magna c/c art. 87 do ADCT, pois com o advento da Lei nº 10.259/2001 as 

obrigações de pequeno valor passaram a ser definidas - para fins do 

indigitado art. 100, § 3º - pelo mesmo parâmetro estabelecido como limite 

para a competência dos Juizados Especiais Federais (60 salários 

mínimos), razão pela qual DETERMINO a escrivania que expeça oficio 

requisitório de pequeno valor, observando as instruções normativas e os 

formulários emanados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

2. Antes da expedição do ofício acima, deverá a Fazenda Pública do 

Município de General Carneiro/MT ser intimada para se manifestar quanto 

aos cálculos no prazo de 30 (trinta) dias. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010948-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA (EXEQUENTE)

CAROLINE BARBARA BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL PRAJNATARA BALBINO DA SILVA OAB - MT0020340A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001589-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUDSON FERNANDES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDA GISELE MALACARNE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Analisando pormenorizadamente os autos, constatei a ausência de 

elementos comprobatórios que demonstrem a culpa da parte requerida 

acerca da inadimplência recaída sob os requerentes. Desta forma, antes 

de deliberar acerca do pedido de tutela provisória, DETERMINO que, as 

partes autoras no interstício temporal de 30 (trinta) dias, promovam o 

adimplemento da prestações vencidas por intermédio do instituto da 

consignação em pagamento e juntem nos autos os comprovantes, 

tratando-se de garantia, nos termos do art. 300, §1º, do Estatuto 

Processualista Civil. 2- Findado o prazo, façam-me os autos conclusos 

independente de manifestação. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000713-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE GOMES SANTANA (EXECUTADO)

ACUCENA CASTELO BRANCO GOUVEIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, para localizar o endereço da parte ré. 2. Após, decorrido o prazo 

com ou sem manifestação da parte, façam-se os conclusos para análise. 

3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001919-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SANTOS BELEM (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012167-59.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GILVAM RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LURDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA OAB - MT0020660A 

(ADVOGADO(A))

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT19832/O (ADVOGADO(A))
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DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZELIO GOMES DE LIMA (REQUERENTE)

VANUZA GOMES DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001918-03.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS (REQUERENTE)

HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS & CIA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA APARECIDA COELHO DOS SANTOS 33841750850 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. A petição inicial da parte autora não está devidamente 

instruída com prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 

135 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 

47): O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema 

dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação 

tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto 

da demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante ao exposto, deverá a 

parte autora emendar a inicial em consonância com o enunciado acima 

grafado, precisamente no prazo de 15 (quinze) dias. Após o transcurso 

do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente conclusos. 3. 

Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001940-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO MARTINS DE FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001934-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOVALDO ALVES CORDEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001933-69.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIVIANE NUBIA PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 
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está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001932-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETY GOMES ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001942-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISPIM PEREIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001941-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO LATO SENSU EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMARIO GONCALVES CALISTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010379-10.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CARVALHO VILLELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA PEREIRA SANTANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA PEREIRA MILHOMEM OAB - MT0017198A (ADVOGADO(A))

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010382-62.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CARVALHO VILLELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE AZEVEDO DA SILVA MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA PEREIRA MILHOMEM OAB - MT0017198A (ADVOGADO(A))

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001349-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010380-92.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CARVALHO VILLELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE MIRANDA FREITAS CARBONE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA PEREIRA MILHOMEM OAB - MT0017198A (ADVOGADO(A))
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SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010378-25.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CARVALHO VILLELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NEUSA PENHA DE SOUZA ALBERTASSE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001838-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA BATISTA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001443-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA APARECIDA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002271-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUDIMIRA DA SILVA DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, para localizar o endereço da parte ré, conforme requerido no ID nº 

16325843. 2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação da parte, façam 

os autos conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010374-85.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CARVALHO VILLELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA AGNELLI LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO(A))

VANESSA PEREIRA MILHOMEM OAB - MT0017198A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012246-72.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA LEMES DE QUEIROZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Intime-se a parte exequente para que no prazo de 05 

(cinco) dias apresente cálculo detalhado do saldo remanescente e apontar 

com precisão a origem do montante que assevera ainda ser devido. 

Eventual inércia implicará na extinção do processo e respectiva dívida, 

ficando a parte advertida desde já sobre a hipotética condenação em 

litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça em caso de 

inobservância do efetivo montante devido. 2- Ultrapassado o lapso 

temporal acima, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

RICARDO LEMES CAMILO (REQUERIDO)

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ARDUINI AZOLINI OAB - MT0021673A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Tendo em vista que há necessidade de nomeação ao réu que, 

citado por hora certa, vier a se tornar revel (art. 72, inciso II, CPC), 

entendo incabível a citação por hora certa em sede dos Juizados 

Especiais Cíveis. 2. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido 

constante no petição de ID nº 16267618, determinando seja expedido novo 

mandado para tentar uma nova tentativa de citação no endereço já 

declinado. 3. Resultando novamente infrutífera a diligência, intime-se a 
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parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar no presente 

feito. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001298-88.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENIR PINTO DA SILVA OAB - MT12658/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARDEN GOMES VAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Diante do termo de audiência de ID nº 15311824, em que o 

autor pleiteou nova tentativa de citação no período compreendido ente as 

17h 00min e às 22h 00min, visto ser o horário de funcionamento do 

estabelecimento comercial de sua propriedade, DETERMINO à Secretaria 

do Juizado Especial Cível que agende novamente audiência de tentativa de 

conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 (LJESP). 2- Proceda 

à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial), para nova tentativa de citação no período 

compreendido ente as 17h 00min e às 22h 00min, visto ser o horário de 

funcionamento do estabelecimento comercial de sua propriedade, 

solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido de citar a parte 

requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser 

realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), consignando em 

seu bojo nossas homenagens. 7- Expeça-se o necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TAFANIEL DO CARMO PEGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2. Intime-se a parte recorrida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001624-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), não havendo que se falar em preparo, vez 

que defiro os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual o RECEBO no 

seu efeito devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões aos autos, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011415-24.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTELI ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT0018490A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da 

petição de ID nº 15245414, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Transcorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, faça conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011757-98.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UNIVERSO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS RURAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO HENRIQUE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONYSE CASTRO GUIMARAES OAB - MT0021989A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo restado frutífera a utilização do sistema eletrônico de constrição 

de bens, necessário se faz a penhora, avaliação e remoção dos veículos 

marca/modelo R/MILTON BRASILIA CA, placa NJI 0601, MT e I/GM 

SILVERADO DLX T, placa CXF 0059, GO de propriedade do devedor, os 

quais encontram-se no endereço: Rua 21 de Abril, nº 115, Bairro União, 

Barra do Garças/MT. Registro que uma vez não sendo mais possível a 

prisão civil do depositário infiel, as execuções têm sido frustradas após a 

penhora com o desvio do bem por parte de quem é executado, o que 

motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o artigo 840, II, do 

CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre encontrar o bem 

passível de satisfazer a dívida, deverá removê-lo para o depósito judicial 

desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em despesas para o 
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transporte do bem, deverão elas serem arcadas pela parte autora, 

contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las e acrescê-las 

à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. Assim sendo, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial 

de justiça proceder à penhora e remoção do bem para amortização da 

dívida, realizando sua avaliação (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, 

da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-lo como 

pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 664 do 

Diploma Processual Civil. 2. Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3. Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4. Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5. Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6. DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011121-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS MARQUES DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO CARVALHO DE FREITAS OAB - GO17934 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de cumprimento de sentença homologatória de 

acordo regido pelo artigo 536 c/c artigo 525, ambos do CPC, igualmente 

combinados com o artigo 52 da Lei 9.099/1995, assim sendo, intime 

pessoalmente a parte executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra a obrigação de fazer estipulada na sentença, consistente em 

inserir R$ 1.000,00 (mil reais) em créditos a serem debitados em contas 

futuras referente ao Contrato de Número: 509.720.649.719-7, Conta do 

Cliente Número 2164506913 - Plano OI Total; cancelar os débitos que 

constam no CPF do autor; e, excluir definitivamente o nome da parte autora 

dos órgãos de proteção ao crédito, referente aos contratos mencionados, 

em caso de eventual inserção sob pena de multa diária na razão de R$ 

100,00 (cem reais), podendo embargar a presente execução no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da data em que ocorrer a efetiva intimação 

(inteligência do art. 915, caput, c/c artigo 231, § 3º, ambos do CPC). 2. No 

ato da intimação a parte deverá ser devidamente identificada e informada 

que no caso de eventual descumprimento, poderá responder pela prática 

do crime de desobediência, além de penalização por litigância de má-fé, 

nos termos do § 3º do referido artigo 536 do CPC. 3. Ultrapassado o prazo 

para o cumprimento da obrigação, faça os autos conclusos. 4. Expeça-se 

o necessário. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001152-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PARAFUSOS MORAES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Diante da manifestação de ID nº 14964056, a qual pleiteia a 

citação da parte ré no endereço comercial em frente ao shopping, visto 

relatar suspeitas de ocultação da parte ré, DETERMINO à Secretaria do 

Juizado Especial Cível que agende novamente audiência de tentativa de 

conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 (LJESP). 2- Proceda 

à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, 

III, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço, vez que a parte ré 

tem tentado se esquivar da citação, conforme diligência de ID nº 

14354716. 5- Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 277 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 7- Expeça-se o necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001150-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. DE SOUSA BARBOSA ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Diante da manifestação de ID nº 15285601, a qual informa o 

endereço correto e atual da parte ré, DETERMINO à Secretaria do Juizado 

Especial Cível que agende novamente audiência de tentativa de 

conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 (LJESP). 2- Proceda 

à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012817-09.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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PAULO S. DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Além de que, no mesmo prazo, 

deve cumprir a obrigação de fazer estipulada na sentença, consistente em 

devolver o valor de 30% (trinta por cento) da dívida contestada em forma 

de bônus de fatura, sob pena de multa diária na razão de R$ 200,00 

(duzentos reais), podendo embargar a presente execução no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da data em que ocorrer a efetiva intimação 

(inteligência do art. 915, caput, c/c artigo 231, § 3º, ambos do CPC). 5. No 

ato da intimação a parte deverá ser devidamente identificada e informada 

que no caso de eventual descumprimento, poderá responder pela prática 

do crime de desobediência, além de penalização por litigância de má-fé, 

nos termos do § 3º do referido artigo 536 do CPC. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001944-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LELIO SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001945-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA LOPES BEZERRA (EXECUTADO)

ALEX DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001095-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SIQUEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Remeta-se os autos ao contador judicial para que seja 

elaborado um novo cálculo informando o valor correto da dívida. Havendo 

nova negativa na realização dos cálculos, extraia-se cópias e remeta-as à 

Diretoria do Fórum para adoção das medidas pertinentes. 2- Concretizado 

os cálculos, intime-se as partes para que manifestem sobre ele no prazo 

de 10 (dez) dias. 3- Superado tal prazo, certifique e faça conclusos. 4- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002196-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CAROLINE OLIVEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIBETE NERIS ALVES OAB - MT18388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para que junte o endereço da 

segunda requerida, em até 05 (cinco) dias, sob pena de abandono, ou 

opere a manifestação se desiste do processo em relação a esta parte. 2. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001090-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO APARECIDO BARRETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Remeta-se os autos ao contador judicial para que seja 

elaborado um novo cálculo informando o valor correto da dívida. Havendo 

negativa na realização dos cálculos, extraia-se cópias e remeta-as à 

Diretoria do Fórum para adoção das medidas pertinentes. 2- Concretizado 

os cálculos, intime-se as partes para que manifestem sobre ele no prazo 

de 10 (dez) dias. 3- Superado tal prazo, certifique e faça conclusos. 4- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL VEIGA MONTEIRO 02930758163 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA OAB - MT0017086A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000985-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FERREIRA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001384-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE GONCALVES DOS SANTOS MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAKECHI IUASSE OAB - MT0006113S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. DA SILVA E SOUZA COSTA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001253-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010468-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDINAIR DOS SANTOS LOPES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 
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processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DENISE ALTHAUS THOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010825-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIM CHARER AHMAD FAYAD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO 

GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA OAB - MT0009923A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010414-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA GOMES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010494-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI DIAS DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000397-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO SILVA FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011560-46.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO DE SOUZA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA LIMA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH OAB - MT23177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO(A))

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 
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qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011000-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0022280A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

TAMBURI CONSTRUCOES E PARTICIPACOES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011157-77.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON MAIA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 176,00 (Cento e setenta e seis reais), referente à 

taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, 

ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador de internet 

o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002066-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE JESUS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002146-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY SOUZA BETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SARA REGINA BUENO LEITE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ADENNIS LOPES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011161-17.2016.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA BATISTA ANDRADE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora e de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuarem o pagamento referente a condenação (multa de 

dois por cento (2%) do valor da causa em decorrência do Ato Atentatório 

à Dignidade da Justiça), correspondente ao valor de R$ 315,20 (Trezentos 

e quinze reais e vinte centavos), sob pena de aplicação do contido no art. 

77, § 3º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011161-17.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA BATISTA ANDRADE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento referente a condenação 

(multa de dois por cento (2%) do valor da causa em decorrência da 

Litigância de má-fé), correspondente ao valor de R$ 315,20 (Trezentos e 

quinze reais e vinte centavos), sob pena de aplicação das multas do artigo 

523 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011167-24.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 157,60 (Cento e cinquenta e sete reais e sessenta 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001552-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALDISIO DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerida 

MOVEIS ROMERA LTDA, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO, do 

retorno dos autos da Turma Recursal, para que requeira o que entender 

necessário, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 

Rodrigo Adriano Demétrio (assinado digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001956-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OIAMITA MOREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 19/12/2018 Hora: 13:00 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011205-36.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KLEZIA CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 157,60 (Cento e cinquenta e sete reais e sessenta 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LURDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA OAB - MT0020660A 

(ADVOGADO(A))

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT19832/O (ADVOGADO(A))
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DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente 

MARIA LURDES DOS SANTOS, por meio de seus Advogados(a), do 

retorno dos autos da Turma Recursal, devendo informar seus dados 

bancários para a transferência do valor pago pela parte requerida, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Rodrigo Adriano 

Demétrio (assinado digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011208-25.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EULINDO SILVA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA DINIZ LOPES OAB - MT0010867A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 307,32 (Trezentos e sete reais e trinta e dois 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001943-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO ROSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTI NASCENTE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

UNIMED BARRA DO GARÇAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

OMRON HEALTHCARE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 17/12/2018 Hora: 15:20 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 68273 Nr: 1769-10.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Camerino de Azevêdo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 SENTENÇA TERMINATIVA

Processo n°: 1769-10.2007.811.0004 (cód. 68273)

Vistos, etc.

 1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, entretanto há o saldo remanescente de R$ 77,39 (setenta e sete 

reais e trinta e nove centavos), conforme fls. 156/159, razão pela qual 

o(a) advogado(a) da parte ré requer a transferência do numerário para 

conta bancária indicada pelo autor.

2. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte ré inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos.

3. Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada nos presentes 

autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, nos termos do 

art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a liquidação da 

dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO o processo 

em apreço.

4. Não havendo manifestação das partes, retornem os autos ao arquivo.

5. Publique-se.

6. Registre-se.

7. Intime-se.

8. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 31/10/2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 218136 Nr: 1722-21.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mozar Cassimiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS BRANT GAMBIER 

COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 DECISÃO

 Código: 218136

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal promovida pelo Ministério Público em desfavor de 

Mozar Cassimiro de Oliveira pela perpetração dos delitos estampados no 

art. 29, caput, §1º, inciso III, e §4º, inciso I e II, da Lei de Crimes Ambientais 

c/c art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento e art. 69, do Código Penal, 

ocorrido em 20 de janeiro de 2016.

A denúncia oferecida foi recebida e ao final condenou o autor do fato em 

02 (dois) anos e 09 (nove) meses em pena privativa de liberdade sendo 

substituída à restritiva de direito, consoante p. 111 usque 115. Com efeito, 

o condenado interpôs recurso de apelação em face da sentença 

condenatória, contudo, segundo p. 115 usque 160 foi conhecido e 

desprovido.

É o relatório essencial.

Fundamento. Decido.

Insta trazer à baila que verificado a presença de sentença condenatória 

com pena de natureza restritiva de direito não há se falar em competência 

deste juízo, pois, é cediço que em consonância com a Resolução nº 09, de 

23 de agosto de 2018 tal atribuição corresponde para com a 1ª Vara 

Criminal.

Portanto, reconheço a INCOMPETÊNCIA deste juízo para executar a pena, 

declinando-a em favor da 1ª Vara Criminal desta Comarca, devendo a 

secretaria realizar às baixas e anotações necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 22 de outubro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002096-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALDA PEREIRA DE RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente, insta consignar que a jurisprudência é firme no sentido de 

que a mera declaração de pobreza exigida pelo art. 4º da Lei 1.060/50, 

tem presunção relativa de veracidade, estando suscetível de ser afastada 

por inexistência de demonstrativos que a sustente, desde que 

fundamentada. 2- Pois bem, no caso dos autos foi oportunizado à parte 

apresentar demonstrativos seguros a respeito da condição financeira das 

partes postulantes, momento em que a mesma juntou declaração de 

isenção de declaração de imposto de renda e demais certidões negativas 

de débitos fiscais, não podendo escapulir da apreensão deste magistrado 

que a parte autora além de não apresentar comprovantes de renda ou 

declaração de isenção de recolhimento de impostos oferecida 

gratuitamente pela Receita Federal, para robustecer a arguição de que não 

possui condições de arcar com as custas judiciais, optou por ingressar 

com demanda sendo representados por patrono constituído, ao invés de 

buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta comarca, a qual antes 

mesmo de ingressar com as demandas procede à análise das condições 

econômicas das partes, deste modo, tendo em vista a inexistência de 

preparo do recurso inominado apresentado pelo requerente, estando o 

mesmo em descompasso com o que preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, 

declaro DESERTO o aludido recurso. 3- Não havendo manifestação das 

partes a contar da intimação da sentença, certifique-se o transito em 

julgado e arquive-se os autos com as devidas baixas e cautelas de estilo. 

4- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001263-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI FELIZARDO FRADES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Silvani Felizardo Frades 

onde, inconformada com a decisum prolatada, a interpôs recurso 

inominado ainda pendente de manifestação. Contudo, após o pagamento 

da condenação por parte da empresa requerida, o douto causídico que 

representa os interesses da autora peticionou requerendo a desistência 

do recurso interposto e levantamento dos valores depositados, eis 

porque, HOMOLOGO a desistência do recurso inominado interposto no ID 

11762672. 2- Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do advogado que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4- Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- 

Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010818-55.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA EMERENCIANO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012247-33.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CREDIFIBRA CFI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO KAISSERLIAN MARMO OAB - SP34352 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do advogado que representa os 

interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. 2- Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011482-52.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA KARINA LIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONYSE CASTRO GUIMARAES OAB - MT0021989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DE TAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA OAB - MT0021725A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde, após a homologação de parcelamento, 

a parte autora requer a transferência do numerário para conta bancária 

por ela indicada. Pois bem, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO 

o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as providências 

necessárias para expedição de alvará consoante petição da advogada 

que representa os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta bancária indicada nos autos. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001898-12.2018.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos o inteiro teor do contrato de ID nº 16195950. 2. Intime-se. 3. 

Determino a imediata suspensão da audiência de conciliação anteriormente 

aprazada. 4. Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça 

conclusos. 5. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001886-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARA ROSA GIL HERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento liminar determino à parte 

autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos os extratos da 

dívida suscitada ou a comprove a negativa da ré em fornecê-los. 2. 

Intime-se. 3. Determino a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 4. Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, 

faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001849-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANANITE CALDEIRA PFEIFER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO(A))

DANIEL DA SILVA CASTILHO OAB - MT23554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001344-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANY MARA LOPES SALGADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ROSA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001770-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANUBIO OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

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

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 
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outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

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

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

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

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta fica caracterizada pois o autor 

sustenta que realizou acordo para o pagamento de sua dívida junto a ré, 

em 11 (onze) parcelas de R$ 163,81 (cento e sessenta e três reais e 

oitenta e um centavos), lhe sendo informado que após o pagamento da 

primeira parcela seu nome seria retirado do SPC/SERASA. Todavia, 

demonstrou já ter efetuado o pagamento de 06 (seis) parcelas e seu nome 

continua restrito, lhe causando inúmeros aborrecimentos. No que tange ao 

requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo 

simples fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam que 

houve a manutenção indevida pela ré do nome do demandante nos órgãos 

de restrições ao crédito, causando gravames de ordem pessoal e moral a 

este. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema 

urgência acerca de um provimento jurisdicional do reclamante acerca de 

seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de 

sofrer constrangimentos, cabendo destacar que a delonga na entrega da 

medida postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de 

ordem financeira àquele. No que se refere ao fumus boni juris, este pode 

ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do requerente por conta da 

conduta da requerida, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do 

ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 
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de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001916-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA BORGES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

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

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

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

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

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

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

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta fica caracterizada pois a autora 

sustenta que no mês de julho de 2017 cancelou sua linha móvel (66) 

99982-2544 que mantinha junto a ré. Entretanto, após tê-la cancelado, 

demonstra ter recebido faturas referentes aos meses de agosto/2017, 

dezembro/2017, janeiro/2018 e fevereiro/2018, e ante o não pagamento 

dos valores que considera indevidos, teve seu nome inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito. No que tange ao requisito do perigo de dano, este 

emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente 

rusga elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção 

indevida pela ré do nome da demandante nos órgãos de restrições ao 

crédito, causando gravames de ordem pessoal e moral a esta. O perigo da 

demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem 

financeira àquela. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado da Requerente por conta da 

conduta da requerida, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do 

ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 
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também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Tendo a audiência de tentativa 

de conciliação já sido aprazada, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 12- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15- 

Expeça-se o necessário. 16- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001651-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR ALVES CORDEIRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE VIDROS IMPERIAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

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

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

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

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

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

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

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta fica caracterizada pois o autor 

sustenta que ligou para a ré com o intuito de adquirir vidros com preços 

menores, ficando acordado que a ré lhe enviaria o contrato, os boletos e 

faria a entrega dos produtos. Todavia, afirma que teve seu nome 

protestado pelo montante de R$9.773,18 (nove mil, setecentos e setenta e 

três reais e dezoito centavos), sem nem ter assinado o contrato, não ter 

recebido os boletos e tampouco ter recebido os produtos. No que tange ao 

requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo 

simples fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam que 

houve a inscrição e manutenção indevida pela ré do nome da demandante 

nos órgãos de restrições ao crédito, causando gravames de ordem 

pessoal e moral a esta. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, visto tratar-se de pessoa 

jurídica que precisa ter seu nome limpo para realizar transações 

comerciais, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem 

financeira àquela. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado da Requerente por conta da 

conduta da requerida, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do 

ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 
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passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- - Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo a TUTELA ANTECIPADA 

vindicada no que toca ao pedido de excluir incontinenti o nome do 

requerente junto ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Barra do 

Garças/MT, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com o requerido. 8- Ademais, 

visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofício ao 

Cartório do 2º Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT para que 

promova a exclusão em comento, fixando multa inibitória com fulcro nos 

arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, por cada 

dia de atraso na retirada do nome da requerente junto aos seus 

cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua 

concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso de 

necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de conciliação e 

proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012909-84.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANGELA FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

PLL MOEMA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM CELULARES LTDA - 

ME (REQUERIDO)

ASSURANT SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual a parte autora requer a transferência do numerário para 

conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas disposições da CNGC, 

DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição da 

parte autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a 

conta indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação 

mirada nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, 

portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e 

mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, 

declaro EXTINTO o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e 

não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010512-52.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA VIEIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEILSON GONCALVES MENDES OAB - MT20065/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE SOUSA PAVAO OAB - RJ0118102A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001841-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVAL DOS SANTOS CEDAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO OAB - MT0019233A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é 

permitida no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, 

portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela 

antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 

perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória 

ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 

300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a 

requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se 

convença da verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não 

se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- Pois bem, 

para a concessão da tutela provisória de urgência, são necessários que 

estejam presentes os requisitos delineados no artigo acima grafado. O 

risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito 

alegado que, caso presentes, evidenciará que é dever da ré suspender a 

exigibilidade dos débitos existentes nos veículos anteriormente ao leilão, 

que foram adquiridos pelo autor. Fato que não restou demonstrado 

inicialmente nos documentos que acompanharam a vestibular, visto não 

ser aplicável o art. 328, §8º da Lei nº 13.160/15, pois não se tratam de 

bens apreendidos ou removidos, mas sim, veículos leiloados pela 

Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT. Nesse sentido não ficou 

evidenciado o perigo da demora (periculum in mora) e o fumus boni juris, 

na explanação constante na exordial, levando-se em conta que o edital do 

leilão vincula as partes e não prevê que os bens estariam livres e 

desembaraçados, sendo bem claro nos itens 11.2 e 11.5 que o 

arrematante deverá assumir as despesas inerentes ao bem. Além de que, 

o item 11.4 dispõe quanto a transferência dos bens para o nome do 

particular no prazo estabelecido pelo art. 233 do Código de Trânsito 

Brasileiro, o que não ficou evidenciado no caso em tela. Não restando 

demonstrado, portanto, que é dever da ré suspender a exigibilidade dos 

débitos suscitados. 3- INDEFIRO o pedido do promovente, de tutela 

antecipada, tendo em vista que a parte autora não apresentou conteúdo 

probatório para evidenciar o fumus boni iuris em conjectura alguma, uma 

vez que os documentos acostados à exordial não demonstram que a ré 

tem o dever de suspender a exigibilidade dos débitos existentes 

anteriormente ao leilão nos bens adquiridos pelo autor. 4- Tendo em vista 

já ter sido aprazada audiência, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 5-Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 6-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

7-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 8-Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 

9-Expeça-se o necessário. 10-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013091-70.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde ocorreu o pagamento do acordo, razão 

pela qual a parte exeqüente requer a transferência do numerário para 

conta bancária por ela indicada. Com esteio nas disposições da CNGC, 

DEFIRO o pedido formulado pela exequente, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição da parte autora, inclusive realizando-se a transferência 
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do montante para a conta indicada nos autos. Uma vez concretizada a 

obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu 

término, a teor do que preconiza o artigo 924, II do Diploma Processual 

Civil, assim sendo, julgo extinta a dívida exeqüenda, tendo em vista o seu 

cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, o que faço 

com esteio no art. 925 do CPC. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010803-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ELIAS MARTINS FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA DE CARVALHO ADORNO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO CARVALHO DE FREITAS OAB - GO17934 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente, insta consignar que a jurisprudência é firme no sentido de 

que a mera declaração de pobreza exigida pelo art. 4º da Lei 1.060/50, 

tem presunção relativa de veracidade, estando suscetível de ser afastada 

por inexistência de demonstrativos que a sustente, desde que 

fundamentada. 2- Pois bem, no caso dos autos foi oportunizado à parte 

apresentar demonstrativos seguros a respeito da condição financeira das 

partes postulantes, momento em que a mesma juntou declaração de 

isenção de declaração de Imposto de renda e certidão de nascimento de 

menor, não podendo escapulir da apreensão deste magistrado que a parte 

autora além de não apresentar comprovantes de renda ou declaração de 

isenção de recolhimento de impostos oferecida gratuitamente pela Receita 

Federal, para robustecer a arguição de que não possui condições de 

arcar com as custas judiciais, optou por ingressar com demanda sendo 

representados por patrono constituído, ao invés de buscar auxílio junto à 

Defensoria Pública desta comarca, a qual antes mesmo de ingressar com 

as demandas procede à análise das condições econômicas das partes, 

deste modo, tendo em vista a inexistência de preparo do recurso 

inominado apresentado pelo requerente, estando o mesmo em 

descompasso com o que preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro 

DESERTO o aludido recurso. 3- Não havendo manifestação das partes a 

contar da intimação da sentença, certifique-se o transito em julgado e 

arquive-se os autos com as devidas baixas e cautelas de estilo. 4- 

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010709-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PEREIRA NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

MARINA BERNARDES GUIMARAES PRUDENTE OAB - MT0008282S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIMPIO A SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Outubro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA APARECIDA QUEIROZ VITORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.A. DA SILVA - ATACADISTA, "DISTRIBUIDORA SOL NASCENTE" 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. A título de 

esclarecimento, o acordo precisa ser homologado, para, daí, ter valor de 

título executivo judicial. Somente depois do trânsito em julgado do súmpeto 

homologatório, caberá a parte solicitar a execução (cumprimento de 

sentença), atendendo todas as condições da ação executiva, inclusive os 

cálculos, onde poderá incluir a mencionada multa. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 28 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FERREIRA DA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 
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ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal da requerida. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de concessão de 

crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a empresa responde 

pelas consequências gravosas que causar a quem quer que seja, pela 

aplicável teoria do risco da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA 

DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS 

DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015)). Logo, 

comprovada que a inclusão/cobrança foi indevida, acessando o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) 

contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, 

declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar 

à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros 

de 1% a partir da citação válida. d) refuto a tese de coisa julgada, tendo 

em vista que a restrição é datada de 2015 e o registro persiste em 2017. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001646-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DUCLACY BENTO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(a)(s) autor(a)(es) que em sua cidade houve falta 

de sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 
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INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Outubro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001292-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENA OLIVEIRA LAURENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 3º 

c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte autora ao 

pagamento das custas processuais em face do disposto no artigo 51, § 

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001294-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 
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descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 3º 

c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte autora ao 

pagamento das custas processuais em face do disposto no artigo 51, § 

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000580-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FERREIRA VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Outubro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FIRMINO MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência 

com indenização proposta pela promovente em face da promovida, 

fulcrada em diversas questões fáticas. Inarredável que o único pleito 

condenatório da parte autora é de indenização por danos morais e 

declaração de inexistência do débito. Na própria documentação acostada 

aos autos demonstra-se que a restrição apontada é posterior a outra (s) 

de outra (s) empresa (s). Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, pois se trata de 

inscrição que não deu causa, imputando que a ação só pode ter ocorrido 

por ação ilegal da promovida. Entrementes, embora a restrição se 

demonstre indevida, é claro nos autos, pelo documento acostado, que 

além da restr ição que reputa i legí t ima, existe outra 

contemporânea/anterior, e nestes autos é impugnada especificamente a 

restrição posterior. Os tribunais vêm com massividade minimizando os 

efeitos da indústria do dano moral, eis que a indenização, um reflexo da 

responsabilidade civil, não pode ser fonte de enriquecimento indevido. 

Nesse sentido, é a súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 
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preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Nota-se que o entendimento visa não contemplar com indenização aquele 

que já possui restrições ao crédito, porém é resguardado ao indivíduo o 

direito de ter retirado o apontamento indevido. Com efeito, ficou 

consolidado que aquele que já possui registro de mau pagador não pode 

sentir-se moralmente ofendido por uma nova inscrição. Veja a aplicação 

da súmula em comento na jurisprudência do Superior Tribunal de ; CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO 

USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS 

DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 385 DO STJ. 1. Ao 

consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de 

inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral 

indenizável, mas apenas o dever da empresa que cometeu o ato ilícito de 

suprimir aquela inscrição indevida. 2. O usuário não apresentou argumento 

novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em 

entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da 

Súmula n.º 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Terceira 

Turma, AgRg no AREsp 572343 / SP Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial 2014/0186958-2, Ministro Relator Moura Ribeiro, data do 

julgamento 02/12/2014, data da publicação 15/12/2014). Então os danos 

devem ser refutados e somente mantido o pleito da inexistência. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistente a dívida contestada, cancelando todos seus efeitos de maneira 

ex tunc. b) por consequência da declaração anterior, determinar que a 

promovida retire o nome da parte autora do cadastro de inadimplentes de 

forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em até quinze dias se já não 

o tiver realizado. c) rejeitar em relação a promovida pretensão a título de 

danos morais, em razão do autor deter comprovadamente outros registros 

desabonadores em cadastro de inadimplentes, seguindo orientação da 

Sumula 385 do STJ. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de 

Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

inexistência/cancelamento de contrato, com indenização proposta pela 

promovente em face da promovida. Alega em síntese o autor que foi vítima 

de operação ilícita, e que foi surpreendida com os valores que estão 

sendo cobrados. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

temos que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar 

as regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de aferição. No caso 

em tela, entendo que deve ser procedente a demanda para cancelar o 

contrato em todos seus efeitos. Sobre danos morais no presente caso 

não vislumbro a ocorrência. Especialmente chego a esta convicção 

porque não foi juntada comprovante de negativação. A parte autora não 

teve sequer o esforço de narrar em que consistiria a afetação do 

patrimônio imaterial, se limitando a descrições genéricos que se aplicam as 

pessoas físicas em casos gerais. Sobre devolução em dobro, temos que o 

consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado 

indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da cobrança. Essa 

é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgar casos 

que envolvam a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) que prevê essa cobrança, acrescida de juros e 

correção monetária. Senão Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA 

INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA 

PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição 

em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor exige a 

caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou serviços. 2. A 

verificação, no presente caso, da ocorrência de má-fé a justificar a 

devolução em dobro dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem demanda o revolvimento da matéria fático-probatória. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. ((AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso concreto, não há que se 

ventilar essa hipótese, por não restar configurada a evidente má-fé. Além 

do mais a empresa pode ter sido vítima de estelionatários, o que não exime 

sua responsabilidade mas exime sua má-fé. Por fim, entendo que o valor 

dos danos arbitrados já compensarão acessando a parte compensatória 

do dano moral, já definido. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), cancelando o contrato em 

todos seus efeitos de maneira ex tunc. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, proceder, se for o caso, a retirada do nome da parte autora 

dos órgãos de proteção ao crédito, pela(s) dívida (s) questionada (s), se 

ainda não o tiver feito. c) rejeitar a pretensão do autor em condenação a 

título de dano moral, diante do fato de entender que não ficaram 

caracterizados os elementos essenciais para este enquadramento e 

constituição. d) rejeitar a condenação da requerida a devolver eventuais 

valores cobrados, em dobro, por não ter demonstrado cobranças após a 

data do cancelamento anunciado e confirmado na contestação. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

28 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001256-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO COSTA BARBOSA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO(A))

OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO OAB - MT25338/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal da requerida. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de concessão de 

crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a empresa responde 

pelas consequências gravosas que causar a quem quer que seja, pela 

aplicável teoria do risco da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA 

DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS 

DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015)). Logo, 

comprovada que a inclusão/cobrança foi indevida, acessando o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) 

contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, 

declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar 

à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros 

de 1% a partir da citação válida. d) refuto a tese de coisa julgada, tendo 

em vista que a restrição é datada de 2015 e o registro persiste em 2017. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000794-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 
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ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Outubro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002305-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELECOM CELULARES E INFORMATICA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência, e 

que o objeto da lide trata de matéria pertinente a direito disponível, estando 

regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do NCPC, 

bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001913-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cuida-se de inicial de obrigação de fazer de processo 

relacionado à saúde, em que o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, como substituto processual do senhor Arnaldo Ferreira da Silva, 

demandou contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Barra do 

Garças/MT. 2. Chegando a este juízo colimando concretizar a obrigação 

de fazer, o Ministério Público se manifestou pleiteando pelo bloqueio de 

valores para a realização do procedimento “angioplastia com colocação de 

stent farmacológico” necessário ao tratamento de saúde do senhor 

Arnaldo. Todavia, nota-se que o valor atribuído à presente causa é 

superior ao teto do Juizado Especial, visto constar o montante de 

R$40.690,00 (quarenta mil seiscentos e noventa reais), além de tratar-se 

de valor estimativo, pois conforme narrado na exordial os gastos poderão 

ser superiores ao mencionado. 3. De fato, uma análise da inaugural 

permite observar que o fim mirado pela demanda é obter recursos 

financeiros por meio de bloqueios na conta do Estado de Mato Grosso 

para custear o tratamento da condição apresentada pelo senhor Arnaldo, 

donde se infere que seu tratamento pode ser por prazo indeterminado, 

extrapolando o teto do Juizado. Por tais razões, foge da competência do 

Juizado da Fazenda Pública demandas composta por tais ingredientes, 

neste sentido se orientou a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Público e Coletivo ao se manifestar sobre o tema: “CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA - VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA E 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA VISANDO GARANTIR O 

DIREITO INDIVIDUAL À SAÚDE - SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AOS 

PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM OS JUIZADOS ESPECIAIS - CONFLITO QUE SE 

RESOLVE PELA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA COMUM – 

QUESTÕES RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA – CARÁTER ILÍQUIDO 

DAS DECISÕES - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA – CONFLITO ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. “Não há que 

se aplicar o § 2º do artigo 475 do CPC quando tratar-se de sentenças 

ilíquidas ou que decidam pretensão que não contenha natureza econômica 

certa, tampouco àquelas demandas declaratórias, constitutivas ou 

desconstitutivas cujo provimento, ou não, deixe de albergar parâmetro 

objetivo a fim de se definir um valor certo a ser estipulado para a 

condenação.” (STJ, AgRg no AREsp 280.537/MG, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 08/04/2014, DJe 30/04/2014.)”. 

(CC 166632/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

05/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015) 1. Ante ao exposto, diante da 

jurisprudência supracitada, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei nº 

9.099/95 e artigo 64, §1º do Diploma Processual Civil, DECLARO a 

Incompetência deste Juízo, em virtude da incompetência relacionada ao 

valor da causa, para julgar o feito, e, em consequência, JULGO extinto o 

processo sem julgamento do mérito. 2. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 3. Sentença publicada 

eletronicamente. 4. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 5. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 6. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000715-06.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVO VANDERLEY ELIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE JULIANO VIEIRA BOHRER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

que o objeto da lide trata de matéria pertinente a direito disponível, estando 

regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do NCPC, 

bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001618-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA ELITE RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011917-26.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA INGRIT STEPHANI ANDRADE PEREIRA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DINAMICA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

proceda-se a baixa solicitada no acordo. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 31 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010770-62.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAICE MEDEIROS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WMARLEY LOPES FRANCO OAB - MT0003353A (ADVOGADO(A))

LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO OAB - MT17928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 31 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010622-85.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LUIZ FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0016653A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal da requerida. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de concessão de 

crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a empresa responde 

pelas consequências gravosas que causar a quem quer que seja, pela 

aplicável teoria do risco da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA 

DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS 

DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015)). Logo, 

comprovada que a inclusão/cobrança foi indevida, acessando o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 
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caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) 

contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, 

declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar 

à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros 

de 1% a partir da citação válida. d) refuto a tese de coisa julgada, tendo 

em vista que a restrição é datada de 2015 e o registro persiste em 2017. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 31 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001929-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUSSANDRA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

P. L. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

SENTENÇA Vistos, etc. 1- Ausente o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/1995. 2- De acordo com o entendimento do art. 8°, § 1°, I da Lei 

9.099/95, somente as pessoas físicas capazes, serão admitidas a ajuizar 

ações perante o Juizado Especial, deste modo, no âmbito desta justiça 

especializada não é factível que uma pessoa física seja representada 

processualmente por outra, consoante vedação expressa do artigo acima 

grafado. 3- No caso vertente nota-se que a parte autora está assisitada 

por sua genitora, assim, o indeferimento da inicial é medida imperativa, 

tendo em vista que ser vedada sua figuração no pólo ativo da demanda. 4- 

Nesse sentido, colacionamos jurisprudências de Tribunais Superiores: 

PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. 

IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA DE O AUTOR SER 

REPRESENTADO POR PROCURADOR NOS JUIZADOS. ART. 8º, § 1º, INC. I 

E ART. 9º, "CAPUT" DA LEI Nº 9.099/95, QUE VEDA A REPRESENTAÇÃO 

DA PESSOA FÍSICA, PELA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO 

PESSOAL DA PARTE. AUTORA QUE POSTULA EM NOME PRÓPRIO 

DIREITO ALHEIO, O QUE É VEDADO PELO ART. 6º DO CCB. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 51, INC. 

IV, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005110937, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/01/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005110937 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 

29/01/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 03/02/2015). CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. PLANO COLLOR I. PARTE AUTORA INCAPAZ DEVIDAMENTE 

INTERDITADA. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DO FEITO NO JUIZADO 

ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8.º DA LEI N.º 9.099/95. 

NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. NULIDADE ABSOLUTA. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO 

DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

parte autora é pessoa incapaz devidamente interditada, sendo portanto a 

tramitação do feito incompatível com o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, conforme disciplina o artigo 8.º da Lei n.º 9.099/95. : 

Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, 

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot 

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0019660-11.2009.8.16.0012/0 - Curitiba - Rel.: 

Manuela TallÃ£o Benke - - J. 17.08.2015) (TJ-PR - RI: 

001966011200981600120 PR 0019660-11.2009.8.16.0012/0 (Acórdão), 

Relator: Manuela TallÃ£o Benke, Data de Julgamento: 17/08/2015, 2ª Turma 

Recursal, Data de Publicação: 24/08/2015) 5- Desta forma, considerando a 

impossibilidade da parte autora ser representada ativamente em sede de 

Juizados Especiais, o reconhecimento da incompetência absoluta deste 

Juizado é medida que se impõe. 5- Isto posto, INDEFIRO a inicial, o que 

faço com esteio na inteligência do artigo 51, IV da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 6- Sem custas 

ou condenação em honorários advocatícios (artigo 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995). 7- Publique-se. Registre-se. Intime-se. 8- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ORTEGA DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, peticionando pelo seu cancelamento no dia 

anterior à realização da solenidade sob o pretexto de que a ré estaria em 

vias de formular acordo, sem no entanto, colacionar documentos 

comprobatórios do alegado. E, apesar de devidamente intimada para 

manifestar quanto ao possível acordo, no ID nº 13098407, manteve-se 

inerte. Restando, assim, caracterizada sua desídia, hipótese em que o 

feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 51, I, 

da Lei 9.099/1995. Conveniente registrar que eventual pedido de 

desistência da ação deve ser formulado antes da sessão, não sendo 

crível durante o ato em si, o advogado da parte ausente tentar esquivar 

seu cliente da contumácia mediante pedido desta natureza. Isto se dá pelo 

fato de que iniciado o ato e constatada a ausência, já se consumou a 

contumácia, não detendo mais a parte poderes para desistir de uma ação 

que sofreu os efeitos decorrentes da norma em voga. Igualmente é de 

bom alvitre anotar a prática de alguns causídicos, os quais confeccionam 

formulário padrão de pedido de desistência, preenchendo-o durante a 

audiência quando constatam a ausência da parte autora, expediente que 

este magistrado compreende como uma frívola tentativa de se escudar 
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dos efeitos da contumácia consumada. Com efeito, não formulado o 

pedido de desistência antes de se iniciar a audiência de conciliação, resta 

configurada a contumácia, devendo a parte sofrer as consequências da 

sua desídia. 3. Assim sendo e com esteio na norma acima invocada, 

JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, condenando a 

parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos termos da 

inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado com o 

enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 28 – Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. 4. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, observando as 

disposições da CNGC quanto às eventuais custas pendentes. 5. P.R.I. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001663-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA OAB - MT19976/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

SENTENÇA TERMINATIVA Processo nº: 1001663-45.2018.8.11.0004 

Vistos, etc. 1- Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da lei 9099/95, 

vejo a necessidade de extinguir o feito. 2- Ao analisar a exordial e diante 

do contexto fático que se apresenta o processo, verifica-se a 

impossibilidade de se chegar a uma decisão coerente e justa sem que se 

proceda ao exame pericial, visto tratar-se de vício oculto no aparelho 

celular, conforme narrado pelo autor no último parágrafo da página 02 da 

exordial, devendo ser realizado por profissional competente, motivo pelo 

qual, reconheço a incompetência deste Juizado para o presente feito. 3- É 

de bom alvitre destacar que os litígios relacionados à perícia não estão 

pura e expressamente excluídos do Juizado Especial Cível, sob pena de 

contrariar a mens legis. Em verdade, a Lei nº 9.099/95 estabelece, em seu 

art. 3º, dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser 

considerada de menor complexidade e, consectariamente, sujeita à 

competência do Juizado Especial Cível. 4- Há, então, apenas dois critérios 

para fixação dessa competência, quais sejam: valor e matéria, inexistindo 

dispositivo na Lei nº 9.099/95 que permita concluir que a complexidade da 

causa e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível esteja 

relacionada à necessidade ou não de perícia. 5- Ao revés, o art. 35 da Lei 

9.099/95 regula a hipótese de prova técnica, em ordem a confirmar o fato 

de que no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é possível a realização de 

perícia, seguindo-se, naturalmente, formalidades simplificadas que sejam 

compatíveis com as causas de menor complexidade. Nesse contexto, 

evidenciada a natureza complexa da prova, tratando-se de matéria de 

ordem pública, cabe, de ofício extinguir o processo, sem julgamento do 

mérito, conforme dispõe o artigo 51, inciso II, da lei em testilha, 

reconhecendo assim, a incompetência deste Juizado. 6- Por esse ângulo, 

debruçando-me sobre os autos, constato que a competência para o 

processamento e julgamento do feito é da Justiça Comum em razão deste 

Juizado Especial Cível não possuir competência para causas de maiores 

complexidades, consoante o artigo 3º da Lei nº 9.099/1995, in verbis: “O 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas”. 7- Cumpre-lhe estar sempre atento ao binômio 

simplicidade-celeridade que deve presidir o curso do processo, limitando 

ou excluindo provas que considerar excessivas, impertinentes ou 

protelatórias (art. 33) e, principalmente, impedindo peremptoriamente a 

tentativa de produção de prova técnica formal, cujo procedimento destoa, 

por sua complexidade e custo elevados, da matriz constitucional de 

pequena complexidade da causa. 8- Perante o exposto, o entendimento 

ora analisado possui respaldo em um dos pilares dos Juizados Especiais, 

dando característica fundamental aos atos nesse instituto, posto que o 

princípio da celeridade significa que o processo deve ser rápido e terminar 

no menor tempo possível, por envolver demandas economicamente 

simples e de nenhuma complexidade jurídica, a fim de permitir ao autor a 

satisfação quase imediata do seu Direito. 9- Deste modo há de se concluir 

que na seara dos Juizados Especiais não são cabíveis incidentes que 

protelem o julgamento, portanto não é admitida qualquer forma de 

intervenção de terceiros e nem sequer realizações de exames periciais, 

posto que, caso fosse possível a aplicabilidade desses procedimentos 

complexos, o sistema do Juizado Especial deixaria de ser especial, pois 

sofreria todas as etapas burocráticas e complexas do sistema ordinário. 

Assim, é pertinente colacionar o entendimentos adotado pela 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. APARELHO CELULAR. VÍCIO OCULTO. 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE. 

INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL CIVEL MANTIDA. Narra o autor que 

adquiriu aparelho celular em 17.10.2014. No ano de 2016, passou a 

apresentar mau funcionamento, tendo-o levado até a assistência técnica. 

Menciona que alguns meses depois e em 01.05.2017, o aparelho 

apresentou erro na tela azul e não ligou mais. Argumenta haver vício 

oculto de fabricação, havendo muitas reclamações similares à sua. 

Postula a condenação da ré ao pagamento de danos morais e materiais. A 

demandada apresentou contestação, na qual aduz que o aparelho do 

autor não se encontra mais na garantia, bem como que, pelo critério de 

vida útil do bem, não pode ser responsável por solucionar eternamente 

qualquer vício que apareça no produto. Deve ser mantida a sentença que 

reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento 

da ação, ante a necessidade de realização de perícia. Conforme se 

verifica dos autos, o aparelho celular foi adquirido pelo autor em 2014 e 

somente parou de funcionar em 2017, ou seja, cera de 03 anos após a 

compra e efetiva utilização do bem, de modo que a realização de perícia 

se mostra imprescindível para a averiguar a causa do não funcionamento. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 

da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - 2ª Turma Recursal Cível - 

71007678022 - Rel.: ALEXANDRE DE SOUZA COSTA PACHECO - DJ. 

30.10.2018) (grifos nossos). 10- Em suma, perante o entendimento acima 

colacionado, independentemente do valor que lhe fora atribuído e das 

partes envolvidas, a apreciação da demanda foge da alçada dos Juizados 

Especiais Cíveis em decorrência da circunstância de complexidade do 

feito, levando em consideração que no caso concreto haverá a 

necessidade de promoção de perícia para apurar a existência de vício 

oculto no aparelho celular, não podendo o juízo acolher a perícia unilateral, 

ainda que realizada pelo perito legista do Estado de Mato Grosso. 11- Por 

fim, anoto que a presente decisão não inviabiliza o direito da parte autora à 

prestação jurisdicional reclamada, sendo certo que poderá pleitear no 

Juízo próprio. 12- Face ao Exposto, diante da jurisprudência supracitada, 

nos termos do artigo 3º c/c 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95 e artigo 64 do 

Diploma Processual Civil, DECLARO a Incompetência deste Juízo, em razão 

da complexidade da causa, para julgar o feito, e, em consequência, 

JULGO extinto o processo sem julgamento do mérito. 13- Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 14- 

Sentença publicada eletronicamente. 15- Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. 16- Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 17- 

Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011058-73.2017.8.11.0004
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JOSIANY DE OLIVEIRA MOURA RODRIGUES (REQUERENTE)
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EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RODRIGO GONZALEZ OAB - SP158817 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 
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conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada EDITORA ABRIL S.A. para 

adimplir voluntariamente com o débito executado, todavia, em 16/08/2018 

foi deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146916 Nr: 5180-79.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.C.L DA SILVA, MARIO CESAR LEMES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 Intimo as partes e respectivos advogados a comparecerem no Mutirão de 

Recuperação de Crédito do Sicredi que acontecerá no dia 03/05/2016, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres-CEJUSC, 

das 8 às 17horas, sendo o atendimento realizado por ordem de chegada.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005996-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. A. S. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINETE DE OLIVEIRA OAB - RO6221 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. D. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005996-34.2018.8.11.0006 EXEQUENTE: NABILA ANTONELA SANTANA 

CHAVES EXECUTADO: WELLINGTON SANTANA DE CARVALHO Vistos 

etc. Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que não consta dos 

autos o título executivo e o demonstrativo do débito. Dessa maneira, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar 

a exordial para acostar aos autos o título executivo e o cálculo atualizado 

do débito, sob pena de indeferimento desta e/ou cancelamento da 

distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 22 de outubro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001000-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

H. R. D. A. (RÉU)

J. W. P. D. S. (RÉU)

R. D. O. (RÉU)

R. P. D. O. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001000-90.2018.8.11.0006 AUTOR(A): OSMILDO RIBEIRO DA SILVA 

RÉU: RICHARDSON PETTHERSSON DE OLIVEIRA SILVA Vistos etc. Admito 

a emenda e determino a inclusão no polo passivo de Barbara Taline de 

Oliveira, representada por sua genitora Regiane de Oliveira, Jefferson 

Willian Pockevick da Silva e Henrique Ribeiro de Almeida. Defiro os pedidos 

ora formulados pela Defensoria Pública e determino que seja oficiado ao 

2º B FRON deste município, a fim de verificar os valores dos benefícios 

recebidos pelos dependentes de Osmildo Ribeiro da Silva, CPF: 

396.393.201-53, determino ainda, que seja oficiada a empresa Telemont 

Eng de Telecomunicações S/A situada na cidade de Cuiabá-MT, na Av: 

José Estevã Torquato da Silva, nº 1360, Bairro Jardim Vitória, Cep: 

78055731, a fim de verificar a remuneração de Richardson Petthersson 

Oliveira Silva. Designo audiência de conciliação para o dia 12 de dezembro 

de 2018 às 13h30m. Cite-se e intime-se a requerida Barbara Taline de 

Oliveira, representada por sua genitora Regiane de Oliveira para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado. Quanto aos requeridos 

Jefferson Willian Pockevick da Silva e Henrique Ribeiro de Almeida, defiro 

o pedido formulado pela Defensoria Pública e dispenso sua citação, vez 

que o autor se compromete a traze-los para audiência designada 
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independentemente de qualquer comunicação judicial, oportunidade em 

que, o comparecimento espontâneo suprirá a citação e também serão 

qualificados e apresentados os respectivos endereços. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Advirta-se a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Deverão constar do 

mandado de citação as disposições insertas no art. 695 e parágrafos do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo de resposta e devidamente 

certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Saem os 

presentes intimados. Às providências necessárias. Cumpra-se. Cáceres, 

30 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001428-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. K. F. M. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001428-09.2017.8.11.0006 AUTOR(A): VICENTE INACIO DE SOUZA RÉU: 

LIVIA KAMILA FERREIRA MIRANDA DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Exoneração de Alimentos proposta por Vicente Inácio de Souza 

em face de Livia Kamila Ferreira Miranda de Souza, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Aduz o Requerente que em virtude de sentença 

prolatada por este Juízo nos autos de n. 40162 foi estabelecida pensão 

alimentícia em favor da Requerida no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte 

reais), arcando com plano de saúde e metade das despesas 

farmacêuticas. Aduz, ainda, que em outubro de 2008 os alimentos foram 

fixados em 13% e extinta a obrigação de inclusão em plano de saúde e 

despesas médicas. Além do exposto, contribui com a pensão alimentícia 

de outros 03 (três) filhos, valores que ultrapassam 30% de sua 

remuneração e que a Requerida já atingiu a maioridade civil e goza de boa 

saúde para prover seu próprio sustento. Deste modo, requer em sede de 

tutela de urgência, a cessação dos descontos em sua folha de 

pagamento, e por fim a procedência da ação exonerando-o da pensão 

alimentícia. Com a inicial vieram os documentos que entende pertinente. 

Recebida a inicial e determinado a realização de audiência para tentativa 

de conciliação no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 

esta restou infrutífera, tendo a requerido deixado transcorrer o prazo sem 

apresentar contestação (ID 9750448). É o relatório. Decido. Compulsando 

aos presentes autos, observa-se que a Requerida, apesar de 

devidamente citada e intimada, deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

oferecimento de contestação, razão pela qual DECRETO sua revelia e 

passo ao julgamento da lide. Não havendo nenhuma irregularidade ou vício 

a ser sanado, nem preliminares alegadas e, por não haver necessidade de 

outras provas, cabe o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, inciso I, do CPC. Com efeito, estabelece o artigo 1.699 do referido 

Código Civil que: “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na fortuna 

de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado 

reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução, ou 

majoração do encargo”. Logo, havendo dissonância no binômio 

estabelecido pelo parágrafo 1º do artigo 1.694 do mesmo código, pode-se 

ingressar com ação de exoneração ou com revisional de alimentos. É de 

se destacar ainda, que segundo a Lei de Alimentos (n.º 5.478/68), artigo 

15, “a decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e poderá a 

qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira 

dos interessados”. Esta norma tem como objetivo impulsionar o 

funcionamento do princípio da necessidade/possibilidade, estampado no § 

1.º do artigo 1.694 do Código Civil, nos seguintes termos: “Os alimentos 

devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos 

recursos da pessoa obrigada.” No presente caso, em que o autor pleiteia 

a exoneração dos alimentos prestados ao requerido, é certo que a 

pretensão do requerente merece acolhimento, tendo em vista que a 

requerida já atingiu a maioridade civil e se desincumbiu de comprovar a 

necessidade na manutenção da obrigação alimentar. Nesse sentido, 

transcrevo o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. CABIMENTO. MAIORIDADE DO 

ALIMENTADO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. 1. Cuidando-se do pedido de 

exoneração de alimentos formulado pelo genitor contra o filho que é maior, 

saudável e plenamente capaz para o labor, que foi citado e não contestou, 

nada justificando a manutenção dos alimentos. 2. A obrigação alimentar 

decorrente do poder familiar se extingue quando o alimentado atinge a 

maioridade civil, somente se justificando a manutenção da verba alimentar 

para o filho maior quando presente a condição de necessidade, e, nesse 

caso, é ônus do alimentado comprovar que é necessitado, isto é, que não 

tem condições de prover o próprio sustento. 3. Inexistindo nos autos 

prova da necessidade do alimentando, que é revel, cabível a exoneração 

do encargo, mormente quando houve redução da capacidade econômica 

do alimentante. Recurso provido. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível 

Nº70076017490, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 07/12/2017). (TJ-RS – AC: 

70076017490 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 14/12/2017).” Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na exordial, a fim de EXONERAR Vicente Inácio de 

Sousa da obrigação de pagar alimentos à sua filha Livia Kamila Ferreira 

Miranda de Souza. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

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

Processo Civil. Oficie-se a fonte pagadora do requerente para que sejam 

cessados os descontos em folha de pagamento. Sem custas em face da 

gratuidade da justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Às providências. 

Cáceres, 31 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

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

Processo Número: 1001973-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. S. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001973-79.2017.8.11.0006 AUTOR(A): VICENTE INACIO DE SOUZA RÉU: 

LEANDRO DA SILVA MARQUES Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Exoneração de Alimentos proposta por Vicente Inácio de Sousa em face 

de Leandro da Silva Marques, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Aduz o Requerente que em virtude de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª 

Vara Cível desta comarca nos autos de n. 71781 foi estabelecida pensão 

alimentícia em favor do Requerido na quantia de 15% de seus rendimentos 

líquidos e 50% de eventuais despesas extraordinárias com educação. 

Aduz, ainda, que contribui com a pensão alimentícia de outros 03 (três) 

filhos, valores equivalentes a 48% de sua remuneração e que o Requerido 

já atingiu a maioridade civil, não está trabalhando e tampouco frequenta 

estabelecimento de ensino superior, bem como goza de boa saúde para 

prover seu próprio sustento. Deste modo, requer em sede de tutela de 

urgência, a cessação dos descontos em sua folha de pagamento ou 

determinada sua redução, e por fim a procedência da ação exonerando-o 

da pensão alimentícia. Com a inicial vieram os documentos que entende 

pertinente. Recebida a inicial e determinado a realização de audiência para 

tentativa de conciliação no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, esta restou infrutífera, tendo a requerido deixado transcorrer o 

prazo sem apresentar contestação (ID 11069223). É o relatório. Decido. 

Compulsando aos presentes autos, observa-se que a Requerida, apesar 

de devidamente citada e intimada, deixou transcorrer “in albis” o prazo 

para oferecimento de contestação, razão pela qual DECRETO sua revelia e 

passo ao julgamento da lide. Não havendo nenhuma irregularidade ou vício 

a ser sanado, nem preliminares alegadas e, por não haver necessidade de 
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outras provas, cabe o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, inciso I, do CPC. Com efeito, estabelece o artigo 1.699 do referido 

Código Civil que: “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na fortuna 

de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado 

reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução, ou 

majoração do encargo”. Logo, havendo dissonância no binômio 

estabelecido pelo parágrafo 1º do artigo 1.694 do mesmo código, pode-se 

ingressar com ação de exoneração ou com revisional de alimentos. É de 

se destacar ainda, que segundo a Lei de Alimentos (n.º 5.478/68), artigo 

15, “a decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e poderá a 

qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira 

dos interessados”. Esta norma tem como objetivo impulsionar o 

funcionamento do princípio da necessidade/possibilidade, estampado no § 

1.º do artigo 1.694 do Código Civil, nos seguintes termos: “Os alimentos 

devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos 

recursos da pessoa obrigada.” No presente caso, em que o autor pleiteia 

a exoneração dos alimentos prestados ao requerido, é certo que a 

pretensão do requerente merece acolhimento, tendo em vista que o 

requerido já atingiu a maioridade civil e não se desincumbiu de comprovar 

a necessidade na manutenção da obrigação alimentar. Nesse sentido, 

transcrevo o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. CABIMENTO. MAIORIDADE DO 

ALIMENTADO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. 1. Cuidando-se do pedido de 

exoneração de alimentos formulado pelo genitor contra o filho que é maior, 

saudável e plenamente capaz para o labor, que foi citado e não contestou, 

nada justificando a manutenção dos alimentos. 2. A obrigação alimentar 

decorrente do poder familiar se extingue quando o alimentado atinge a 

maioridade civil, somente se justificando a manutenção da verba alimentar 

para o filho maior quando presente a condição de necessidade, e, nesse 

caso, é ônus do alimentado comprovar que é necessitado, isto é, que não 

tem condições de prover o próprio sustento. 3. Inexistindo nos autos 

prova da necessidade do alimentando, que é revel, cabível a exoneração 

do encargo, mormente quando houve redução da capacidade econômica 

do alimentante. Recurso provido. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível 

Nº70076017490, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 07/12/2017). (TJ-RS – AC: 

70076017490 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 14/12/2017).” Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na exordial, a fim de EXONERAR Vicente Inácio de 

Sousa da obrigação de pagar alimentos ao seu filho Leandro da Silva 

Marques. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

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

Oficie-se a fonte pagadora do requerente para que sejam cessados os 

descontos em folha de pagamento. Sem custas em face da gratuidade da 

justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Às providências. Cáceres, 31 de 

outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006053-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. E. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006053-52.2018.8.11.0006 REQUERENTE: JOAO EUSTAQUIO DE SOUSA 

REQUERIDO: CATIA APARECIDA DA SILVA Vistos etc. Admito a emenda à 

inicial. Processe-se em segredo de justiça. Defiro o pleito para determinar 

seja feito o recolhimento das custas e despesas processuais ao final do 

processo, com fulcro no art. 456 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se e 

intime-se a Requerida para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Advirta-se a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Deverão constar do 

mandado de citação as disposições insertas no art. 695 e parágrafos do 

Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 695. Recebida a petição inicial e, 

se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o 

juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e 

conciliação, observado o disposto no art. 694. § 1o O mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo”. Consigno, ainda, que a 

audiência de conciliação somente não se realizará na hipótese prevista no 

art. 334, §4º, inciso I, do CPC. Restando infrutífera a tentativa de 

conciliação, certifique-se o o decurso do prazo de resposta e, em 

seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 23 de outubro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1002365-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. S. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NUANE CAROLINE RODRIGUES OAB - MT19106/O (ADVOGADO(A))

DANIEL BRETAS FERNANDES OAB - MT24180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. C. (RÉU)

C. C. D. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002365-82.2018.8.11.0006 AUTOR(A): MAURO JUNIELSON SILVA DE 

OLIVEIRA RÉU: GLAUCIA RAMOS CEBALHO, CAUÊ CEBALHO DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Mantenho a decisão impugnada pelos seus próprios 

fundamentos. Ademais, cumpra-se integralmente a decisão inicial, 

citando-se e intimando-se as partes para comparecimento à audiência de 

conciliação e mediação a ser agendada e realizada pelo Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca. Cumpra-se. Cáceres, 

2 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005793-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. G. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005793-09.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ROSEMARY DOS SANTOS 

CINTRA REQUERIDO: WALDEMIR GONCALO CINTRA Vistos etc. Intime-se 

a parte requerida para que se manifeste acerca do pedido de desistência 

formulado (ID 14834845), no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 

485, § 4° do CPC. Decorrido o prazo, devidamente certificado, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 5 

de novembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1006117-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. D. M. E. S. (AUTOR(A))
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A. M. B. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006117-62.2018.8.11.0006 AUTOR(A): ANDREA MONIZE BRAZIL DE 

MELO, LENINE GALDINO DE MELO E SILVA RÉU: CÉLIA BRAZIL DA SILVA 

Vistos etc. Trata-se de ação de guarda c/c alimentos proposta por Lenine 

Galdino de Melo e Silva por si e representando Andrea Monize Brazil de 

Melo em desfavor de Célia Brazil da Silva, ambos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe. Narra a parte autora, em síntese, que manteve 

relacionamento amoroso com a Requerida sendo que desta relação 

adviera a adolescente Andrea Monize Brazil de Melo. Narra, ainda, que 

propôs a presente demanda para obter judicialmente a guarda de sua filha, 

posto que possui a guarda fática desta, sendo que presta toda a 

assistência necessária para o desenvolvimento da adolescente. Dessa 

forma, requer a guarda de Andrea Monize Brazil de Melo para poder 

representá-la nas situações necessárias, bem como cuidar e zelar por 

seus interesses e a fixação de alimentos na quantia de 50% do salário 

mínimo vigente. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. É o 

relatório. Decido. Processe-se em segredo de justiça. Defiro os benefícios 

da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se 

o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Não 

obstante os argumentos apresentados pelo Requerente, verifico 

imperioso, quanto ao pedido liminar, resguardar o direito de apreciá-la 

após o decurso do prazo de resposta e da realização do estudo 

psicossocial, caso a tentativa de conciliação seja infrutífera. Diante disso, 

dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à parte 

contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido liminar, não 

havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal determinação, 

mormente porque a manifestação do réu pode ser imprescindível para 

desatar eventuais dúvidas na formação do convencimento acerca do 

pleito formulado. Ademais, cite-se e intime-se a Requerida para 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento injustificado da parte 

Autora ou Requerida à audiência de conciliação/mediação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso. Advirta-se a parte Requerida de que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

partir da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição, ou do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334). Deverão constar do mandado de citação as disposições 

insertas no art. 695 e parágrafos do Código de Processo Civil, in verbis: 

“Art. 695. Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as 

providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do 

réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o 

disposto no art. 694. § 1o O mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

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

qualquer tempo”. Caso a tentativa de conciliação seja infrutífera, intime-se 

a equipe técnica do Juízo para realização de estudo psicossocial na 

residência de ambas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o 

prazo de resposta e com a juntada dos relatórios psicossociais, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Cáceres, 26 de outubro de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 225327 Nr: 10896-14.2017.811.0006

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON PORFÍRIO DE 

CAMPOS FILHO - OAB:22799/O

 Vistos etc.

 Defiro os pedidos ora formulados pelo Ministério Público e determino que o 

acompanhamento pelo CREAS à adolescente se dê em sua residência, 

conforme sugerido no relatório acostado aos autos, a fim de evitar a sua 

revitimização.

Oficie-se ao CAPSI e ao Ambulatório da Criança para que envie relatório 

sobre os atendimentos psicoterapêuticos prestados à adolescente, a fim 

de avaliarmos a necessidade de manutenção da medida acompanhamento 

psicológico.

Diante do instrumento do mandato acostado às fls. 46, intime-se o 

advogado constituído, Dr. Edmilson Porfírio de Campos Filho, para que, no 

prazo de 48h, esclareça as alegações da requerida.

Oficie-se ao Promotor de Justiça Dr. Augusto encaminhando-se cópia da 

presente ata, bem como do último relatório apresentado pela equipe do 

CREAS, diante da informação de que a adolescente se retratou e 

confirmou a ocorrência dos abusos sexuais supostamente perpetrados 

pelo padrasto.

 Após a juntada das informações ora requisitas, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 192331 Nr: 9757-95.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JASC, DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

192331 §!48@¨

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 9757-95.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: J. A. S. C.

DUCILENE DA SILVA

PARTE RÉ/DEVEDORA: JOSE AUGUSTO CAMPOS

CITANDO(S): Executados(as): Jose Augusto Campos, Cpf: 02383932167, 

Rg: 1939637-6 SSP MT Filiação: Jose Luiz de Campos e Luzia Ribeiro, data 

de nascimento: 06/07/1988, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

solteiro(a), estudante, Endereço: Rua dos Eucaliptos, Nº. 552, Segunda 

Rua Após O Mercado Vizinho, Bairro: Massa Barro, Cidade: Cáceres-MT

VALOR DA CAUSA: R$ 1.458,67

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ R$ 1.458,67 (UM MIL, 

QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SETE 

CENTAVOS), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, 

sob pena de prisão (CPC, art. 733, § 1º).

 Eu, Eduardo Matsumoto Kitada, estagiário, digitei.

 Cáceres - MT, 6 de novembro de 2018.

Jackline Márcia Dias Tingo

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001733-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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ILZA MARA GUIMARAES (REQUERENTE)

WALMIR CESAR DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

WAGNER DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

I. C. G. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAMIR DIAS DE MOURA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001733-56.2018.8.11.0006 REQUERENTE: WALMIR CESAR DIAS DE 

MOURA, WAGNER DIAS DE MOURA, ILZA MARA GUIMARAES, IZABELLY 

CRISTINA GUIMARAES DE MOURA INVENTARIADO: ATAMIR DIAS DE 

MOURA Vistos etc. Inicialmente, depreendem-se das informações 

prestadas pelos requerentes na exordial que apenas a herdeira Izabelly 

Cristina Guimarães de Moura é incapaz, tendo havido concordância do 

representante do Ministério Público quanto ao procedimento via 

arrolamento sumário (ID 13166670). Desta forma, no caso em comento 

tenho que pode ser adotado o chamado arrolamento sumário, previsto no 

artigo 664 e 665 do Código de Processo Civil, em face das afirmações 

narradas na inicial, tendo em vista que é uma forma abreviada de 

inventário e partilha no caso de concordância de todos os herdeiros, 

desde que maiores e capazes, e que o valor dos bens do espólio seja 

igual ou inferior a 1.000 salários mínimos. Entretanto, observo que para 

que seja adotado o arrolamento sumário, segundo o disposto no artigo 660 

do Código de Processo Civil, constará dos autos, o valor dos bens do 

espólio, para fins de partilha e a oferta da partilha amigável, para que se 

torne possível a sua homologação de plano, nos termos do artigo 659 do 

CPC, comprovando-se de imediato a quitação dos tributos relativos aos 

bens do espólio e suas rendas, juntando-se aos autos certidões negativas 

referentes aos imóveis, nas 03 (três) esferas, bem como do imposto de 

renda. Sem prejuízo da apresentação dos documentos acima 

mencionados, desde já nomeio como inventariante a Sra. Ilza Mara 

Guimarães de Moura, procedendo-se com a assinatura no termo. Diante 

do exposto, intime-se a inventariante para cumprimento das disposições 

dos artigos 660 e seguintes do CPC, juntando aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do feito, os seguintes documentos: a) a 

Guia comprovando o recolhimento do ITCD ou isenção em face do espólio, 

com base na GIA-ITCD (Guia de informação de Apuração do Imposto de 

causa mortis e doação), expedida pela Fazenda Pública Estadual; b) 

certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome do “de cujus”; 

Intime-se, ainda, a Fazenda Pública Estadual para que se manifestar nos 

autos no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e devidamente 

certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 6 de novembro de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006192-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE SEBA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE EVERTON DA GUIA SEBA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006192-04.2018.8.11.0006 REQUERENTE: VICENTE SEBA REQUERIDO: 

ESPÓLIO DE EVERTON DA GUIA SEBA Vistos etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o 

que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Trata-se 

de Alvará Judicial proposto por Vicente Seba no intento de obter 

autorização judicial para auferir levantamento de valores referente ao PIS 

e FGTS não sacados em vida pelo de cujus Everton da Guia Seba. Tendo 

em vista os fatos narrados e visando celeridade processual, translade-se 

cópia da resposta do ofício encaminhado à Caixa Econômica Federal nos 

autos de n.º 1000511-53.2018.8.11.0006 e certifique-se acerca da quantia 

levantada. Devidamente certificado, à conclusão. Expeça-se o necessário. 

Cáceres, 07 de novembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

2ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1006112-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SALIS GONCALVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - Processo aguardando respostas dos Ofícios 

retro expedidos e retorno do AR relativo as correspondências 

confeccionadas e expedidas anteriormente. - Após cumprir item n. 5 do 

despacho retro remeter os autos com vista ao Ministério Público Estadual 

para manifestar na qualidade de custos legis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007866-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HERALDO PAES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARAUJO DE MORAES OAB - AM5631 (ADVOGADO(A))

JOSE JOAQUIM LIMA NOGUEIRA OAB - AM6192 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO MEIRA ROESSING OAB - PA012719 (ADVOGADO(A))

MARCEL DE SANTA BRIGIDA BITTENCOURT OAB - PA016786 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR Certifico que a apelação 

interposta pela parte apelante/requerida é tempestiva. Com efeito 

impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada/autor, na 

pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso interposto. Cáceres/MT, 7 de novembro de 2018 Felipe N. Mattioni 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001027-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA HURTADO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO Nos Termos do art. 203 § 4º do CPC , impulsiono os 

autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte autora para apresentar 

impugnação a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149590 Nr: 8260-51.2012.811.0006

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JAIME ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDNEY ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14876/MT, RYOYU HAYASHI JORGE - OAB:1.809-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:, Manoel Alvares Campos Júnior - OAB:9791

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, intimo 

o autor(a) para depositar diligência para o oficial de justiça cumprir o 

Mandado no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 89408 Nr: 4686-25.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA REGINA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, tendo em vista o 

resultado negativo da busca via sistema RENAJUD (fls. 188).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 146916 Nr: 5180-79.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.C.L DA SILVA, MARIO CESAR LEMES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 176295 Nr: 10870-21.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA NOVACK DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FCA FIAT CHRYSLER BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DÁCIO ROLIM - 

OAB:OAB/RJ 2.056-A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:OAB/MT 12.129-A

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

352/363).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada, 

na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 198302 Nr: 2448-86.2016.811.0006

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDINHA APARECIDA PICÃO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9708-A

 III – Dispositivo

Forte nos fundamentos acima despendidos este Juízo JULGA 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela embargante na 

petição inicial, tão somente para declarar a nulidade da cláusula de 

comissão de permanência, bem como determinar seu afastamento.

Por consequência, DECLARA constituído, de pleno direito, o título 

executivo judicial, devendo o débito ser calculado com base nas diretrizes 

determinadas na sentença.

Em sintonia com o princípio da causalidade, em razão da sucumbência 

mínima (ar. 86, parágrafo único do CPC), CONDENA-SE a embargante ao 

pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios 

no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa nos 

autos da execução, contudo, condenação essa suspensa por força do 

artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que a embargante é beneficiária da 

justiça gratuita.

Por derradeiro, JULGA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487 inciso I do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia desta sentença ao processo de execução associado.

Transitada em julgado, sendo tomadas todas as providências, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cáceres-MT, 13 de agosto de 2018.

 RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 143117 Nr: 996-80.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE DANTAS PRATTES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA, MOTO 

RACA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MIGUEL ALVIM 

COELHO - OAB:156347, REINALDO AMERICO ORTIGARA - OAB:9552 

MT, TIAGO AUED - OAB:9873-B

 (...)Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados pela autora.Nos termos do art. art. 85, §2º, do CPC, 

CONDENA-SE a parte requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios no equivalente a 10 % (quinze por cento) sobre o 

valor da causa. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo com resolução 

do mérito com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de 

estilo, procedendo-se as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 05 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 161386 Nr: 9188-65.2013.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA DE SOUZA DANELICHEN, JOSE DE SOUZA 

DANELICHEN, VALMIR DE SOUZA DANELICHEN, VALNEIDE DE SOUZA 

DANELICHEN TONON, PAULO DE SOUZA DANELICHEN, ELAINE DE 

SOUZA DANELICHEN, GEISIANE DE SOUZA DANELICHEN E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE ALMEIDA RODRIGUES, MARIA 

CATARINA DE ALMEIDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, Edilaine Aparecida Soares Neves - OAB:15.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888, Tanielly 

Pastick Alves - OAB:22359/MT

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

180/214).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada, 

na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 142088 Nr: 11867-09.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO GOMES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT, 

MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido formulado pela 

autora para o fim de CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor 

indicado na exordial, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da 

demanda.

CONDENA-SE a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e 

de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre 

o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, contudo, 

condenação essa suspensa, por força do disposto no art. 98, § 3º, do 

CPC, uma vez que este Juízo DEFERE a gratuidade da justiça à parte 

demandada, tendo em vista ter como sua curadora a Defensoria Pública.

Por corolário, EXTINGUE-SE o processo com a resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias mediante as cautelas de estilo.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 29 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 146917 Nr: 5181-64.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADSDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGDS, FGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 178749 Nr: 1485-15.2015.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE BELLOTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 Código: 178749

DESPACHO

1 – Nos termos do § 2º do artigo 1.023 do CPC, tendo em vista que os 

embargos de declaração de fls. 366/368 possuem eventuais efeitos 

infringentes, INTIME-SE a parte embargada para, querendo, se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias sobre os embargos opostos.

2 - Após, com ou sem manifestação da parte embargada, o que deverá 

ser certificado nos autos, voltem os autos CONCLUSOS.

3 - INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 05 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 162897 Nr: 194-14.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COM TIGO COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-ME, ZILDINHA APARECIDA PICÃO MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, tendo em vista o 

resultado negativo do bloqueio via sistema BACENJUD (fls. 129/131).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 176555 Nr: 186-03.2015.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SARITA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

191/196-v).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada, 

na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 152969 Nr: 197-03.2013.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEGRAMANTE JUNIOR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 INTIMAÇÃO - PARTE REQUERIDA

NOMEAÇÃO CURADOR ESPECIAL – DPE

Impulsiono os autos para intimar/cientificar a Defensoria Pública Estadual - 

DPE, acerca da sua nomeação para atuar como curador especial na 

defesa da parte requerida, apresentando por corolário, no prazo legal, 

necessária manifestação defensiva, conforme teor do despacho retro 

exarado (fls. 64).

Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 137877 Nr: 7291-70.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISELMA VIANA PINTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A MT, KATHERINE UCHOAS RODRIGUES - 

OAB:346.721 -OAB/SP

 INTIMAÇÃO – PARTE REQUERIDA/EXECUTADA

MANIFESTAR SOBRE PENHORA VIA BACENJUD

Impulsiono os autos para intimar a parte requerida/executada, na pessoa 

de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 5 dias, manifeste 

nos autos com relação à penhora de valores efetivada via sistema 

BACENJUD (fls. 195/197).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 212221 Nr: 1039-41.2017.811.0006

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.C.L DA SILVA, MARIO CESAR LEMES DA SILVA, 

DEFENSORIA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 Vistos etc.

Em que pese a relevância dos fundamentos vertidos na inicial, observo 

que a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução, o 

que obsta a pretensão de alcançar efeito suspensivo (CPC, art. 919, § 1º).

Assim, recebo os presentes embargos à execução para discussão, sem 

atribuir efeito suspensivo, nos moldes do art. 919 do Código de Processo 

Civil.

Ouça-se a parte embargada/exequente, por seu procurador, para, 

querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, sendo 

que, decorrido o aludido prazo, independentemente de apresentação ou 

não de impugnação aos embargos, venham-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146916 Nr: 5180-79.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.C.L DA SILVA, MARIO CESAR LEMES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 Código: 146916

 DECISÃO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente citada, porém, não procedeu ao pagamento integral da dívida. 

Depois, os embargos à execução foram julgados improcedentes nesta 

data, conforme se colhe dos autos em apenso.

Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

uma vez juntado o valor atualizado do débito, este Juízo DEFERE o pedido 

da exequente de fls. 87/87-verso a fim de promover o bloqueio nas contas 

bancárias, conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema 

BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos permanecer em 

Gabinete até que seja processada a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, 

do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo constrição patrimonial na diligência acima determinada, 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado ou de maneira 

pessoal, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do 

CPC).

 3 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 01 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 212221 Nr: 1039-41.2017.811.0006

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.C.L DA SILVA, MARIO CESAR LEMES DA SILVA, 

DEFENSORIA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. INTIME-SE a parte autora/exequente para 

manifestar-se nos autos quanto ao prosseguimento do feito, bem como 

para requerer o que entender de direito visando o andamento do feito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 15 de dezembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005698-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA CONCEICAO CORREA SILVA (AUTOR(A))

ENIO SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO ANTÔNIO FERREIRA SOUTO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 1005698-42.2018.8.11.0006 Valor da 

causa: $105,000.00 ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]
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->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: ENIO SANTANA DA SILVA 

Endereço: na Rua Don Alves da Cunha, Q 22, L 23, jardim ipanema, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: SOFIA CONCEICAO CORREA 

SILVA Endereço: na Rua Don Alves da Cunha, quadra 22, lote 23 e 24, 23 

e 24, jardim ipanema, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: 

Nome: JOÃO ANTÔNIO FERREIRA SOUTO, brasileiro, solteiro, CIC n° 

034.261.901-15, RG n° 010.886,com endereço em local incerto e não 

sabido. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como dos 

réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na 

forma do art. 259 do CPC, dos termos da ação de usucapião do imóvel 

adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

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

seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: A parte 

autora na qualidade de legitima possuidora, pleiteia neste Juízo a sentença 

declaratória de usucapião. A presente demanda tem como objeto 02 (dois) 

Lotes de terrenos urbano abaixo descrito. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: 02 (dois) imóveis urbanos situados no LOTEAMENTO 

JARDIM IPANEMA, “LOTES 23 e 24, QUADRA 22”, ambos com metragem 

da área de 432,00m² (quatrocentos e trinta e dois metros quadrados), 

totalizando 864,00 m² (oitocentos e sessenta e quatro metros quadrados), 

ambos registrados no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres/MT, 

sob a matrícula nº. 14.142, Lº 2-K-1, fls. 110 . E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DE FATIMA SEGATTO MENDES, 

digitei. Cáceres Mt , 7 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1005131-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NOGUEIRA GALVAO (REQUERENTE)

GIZELE VIEIRA GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARCELA MAC LEOUD DE ALMEIDA (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação da parte 

Autora da lide, na pessoa de seus Advogados, para comparecer na 

audiência de Conciliação Designada Para o dia 23 de Janeiro de 2019 às 

14h00min, na Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC. Cáceres, 7 de 

novembro de 2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002124-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLER RAIMUNDO ANICETO (AUTOR(A))

NADIA APARECIDA ANICETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRAZIELE MARQUES LIBONATTI OAB - RJ0109373A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação das parte da 

lide, na pessoa de seus Advogados, para comparecerem na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 23 de Janeiro de 2019 às 13h30min, na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC. Cáceres, 7 de novembro de 2018. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002124-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLER RAIMUNDO ANICETO (AUTOR(A))

NADIA APARECIDA ANICETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRAZIELE MARQUES LIBONATTI OAB - RJ0109373A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação das parte da 

lide, na pessoa de seus Advogados, para comparecerem na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 23 de Janeiro de 2019 às 13h30min, na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC. Cáceres, 7 de novembro de 2018. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002484-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

decorrendo prazo para resposta de ofício. Cáceres-MT, 7 de novembro de 

2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003505-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLY KAROLINE MUNHE DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

SUELLEN CATHERINE DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cartório de 2º Ofício de Cáceres (RÉU)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

DECORRENDO PRAZO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001764-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALVO CARNEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1001764-47.2016.8.11.0006 Valor da causa: $285,651.14 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S.A Endereço: BANCO DO 

BRASIL (SEDE III), SBS QUADRA 1 BLOCO G LOTE 32, ASA SUL, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: ROSALVO 

CARNEIRO Endereço: Rua dos Marinheiros, S/N, Cavalhada, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo 

Civil c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os 

autos para efetuar a intimação do exequente para manifestar acerca do 

requerimento (ID Num. 16367977 ), no prazo de 05 (cinco) dias. Eu, Joel 

Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei. Cáceres-MT, 7 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005391-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEY JOAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

para aguardar realização de audiência CEJUSC. Cáceres-MT, 7 de 

novembro de 2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE 

DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003691-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR COSME ALMEIDA ROCA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1003691-14.2017.8.11.0006 Valor da causa: $79,617.15 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: VALDEIR COSME ALMEIDA 

ROCA Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 269, CENTRO, CÁCERES - MT 

- CEP: 78200-000 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil 

c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os 

autos para efetuar a intimação da parte autora, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar acerca da certidão (ID Num. 16317424). Eu, Joel 

Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei. Cáceres-MT, 7 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006063-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FARMA & FARMA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISSANDRO PERERA OAB - SC11184 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. I . DOS SANTOS - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com prazo em curso para o requerido manifestar em relação ao pedido de 

urgência deduzido na inicial. Cáceres-MT , 7 de novembro de 2018. JOEL 

SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300
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Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004648-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE CACERES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE 

RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 1004648-78.2018.8.11.0006 Valor da 

causa: $5,000.00 ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: ANA CLAUDIA FERREIRA 

Endereço: Rua México, s/n, próximo horta, Vila Real, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: VERDADE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Endereço: RUA VALÊNCIO JOSÉ BARBOSA, 4717, 

Sobreloja, sala 6, SANTOS DUMONT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - 

CEP: 15020-100 Vossa Excelência: A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de Representante Legal da Parte Autora, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Data: 29/11/2018 Hora: 16:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Cáceres, 7 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000935-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER RAMOS DA SILVA 09627945706 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1000935-95.2018.8.11.0006 Valor da causa: $11,283.99 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Endereço: AVENIDA JOSÉ MARIA WHITAKER, 990, PLANALTO PAULISTA, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04057-000 POLO PASSIVO: Nome: KLEBER 

RAMOS DA SILVA 09627945706 Endereço: RUA DOS COSTA GARCIA, 

60, VILA MARIANA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos termos do art. 

152, inc. VI do Código de Processo Civil c.c com artigo 482, VI da CNGC e 

701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de 

promover a intimação da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da certidão da Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça a seguir 

transcrita: Certifico, em cumprimento deste r. mandado, extraído dos Autos 

1000935-95.2018, da 3ª Vara Cível (PJE), que me dirigi, nesta cidade, ao 

endereço mencionado, onde funciona a empresa "El Fervo Chalé", e lá, dei 

ciência de todo o conteúdo do presente ao Sr. KLEBER RAMOS DA SILVA. 

qual seja, a busca e apreensão do veículo, nele contido, instado a 

entregar o bem, disse-me o devedor que não o entregaria porquanto o 

referido veículo fora roubado, instado a entregar cópia do BO, disse que 

também não o entregaria porque não está mais em seu poder o dito 

documento, razão porque foi impossível o cabal cumprimento deste r. 

mandado, por isso devolvo-o à Escrivania da 3ª Vara Cível, para as 

providências cabíveis e aguardo novas ordens. O referido é verdade e 

dou fé. Cáceres/MT, 07 de novembro de 2018. Joel Soares Viana Junior 

Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006255-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELIANNE SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA LEAL DE MORAES (RÉU)

Magistrado(s):
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RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006255-29.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

DELIANNE SILVA DE JESUS RÉU: SILVANA LEAL DE MORAES Vistos, etc. 

Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) para comparecer à audiência de 

tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de 

Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo 

CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. Nos 

termos do artigo 334 do NCPC, a audiência deverá ser agendada com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

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

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cáceres/MT., 07 de Novembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006209-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONESIO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006209-40.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

DIONESIO RIBEIRO Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em 

face de DIONESIO RIBEIRO. Inicialmente, a inicial deverá ser emendada. 

Isso porque conforme se nota pelo id. 16272356 - Pág. 3 a 

correspondência de envio da constituição em mora ao devedor foi 

encaminhada em endereço diverso daquele informado no contrato (id. 

16272357 - Pág. 3) e ainda foi recebido por terceiro estranho a relação 

processual. Assim sendo, deverá a parte autora justificar a divergência 

das informações, porquanto a regular constituição em mora do devedor é 

conditio sine qua non ao processamento da ação. Portanto, anoto o prazo 

de 15 (quinze) dias, para que o autor complemente a inicial, justificando a 

divergência apontada (art. 321/CPC). Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 07 de novembro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006243-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUTERIO PEREZ MANCILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR BATISTA FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006243-15.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ELEUTERIO PEREZ MANCILHA RÉU: JULIO CESAR BATISTA FERREIRA 

Vistos, etc... No tocante ao pedido liminar para a desocupação imediata do 

imóvel, antes de apreciá-lo, hei por bem determinar a tentativa de 

autocomposição entre as partes. Sendo assim: Cite-se e intime-se o(a) 

Requerido(a) para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. Nos termos do artigo 334 

do NCPC, a audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A 

multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa 

por ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Realizada a 

audiência e não estabelecido o acordo entre as partes, retorne concluso 

independente do decurso do prazo para o oferecimento da defesa. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cáceres/MT., 07 de Novembro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000701-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

LATICINIO SAO LUIZ LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (RÉU)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

MUNICIPIO DE CÁCERES (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES OAB - MT4126/O 

(ADVOGADO(A))

NAOR DE MELO FRANCO OAB - MT19243/O (ADVOGADO(A))

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT0009510A 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1000701-84.2016.8.11.0006 Valor da causa: $100,000.00 ESPÉCIE: 

[Recuperação judicial e Falência]->RECUPERAÇÃO JUDICIAL (129) POLO 

ATIVO: Nome: LATICINIO SAO LUIZ LTDA - ME Endereço: VIA DOS 

CRAVOS, OLHO DAGUA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: SAO 

LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME Endereço: VIA DOS 

CRAVOS, SEM NUMERO, OLHO DAGUA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 
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POLO PASSIVO: Nome: CREDORES Endereço: desconhecido Nome: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Endereço: AV 

BRASIL, 40-N, AVENIDA TANCREDO A. NEVES, CENTRO, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78300-000 Nome: MUNICIPIO DE CÁCERES Endereço: 

AV GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Nome: BANCO DO BRASIL S.A Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Endereço: AV ALZIRO ZARUR, S/N, 

BOA ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-401 Nos termos do art. 152, 

inc. VI do Código de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição 

Federal c.c com artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação das partes 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar(em) acerca das informações 

prestadas pelo administrador (ID Num. 16393182). Cáceres-MT , 7 de 

novembro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006259-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO EGUES CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006259-66.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: RENATO CESAR MARTINS CUNHA REQUERIDO: JULIANO 

EGUES CARDOSO Vistos etc. O requerente pretende litigar mediante os 

benefícios da justiça gratuita. Para tanto, fez constar no anexo das iniciais 

o recibo de comprovante de declaração do imposto de renda onde 

aparece como beneficiário dos rendimentos da pessoa jurídica RC DV 

COMÉRCIO DE VIDROS LTDA – ME. No aludido comprovante de rendimento 

verifica-se a declaração de que no ano-calendário 2017 o autor teria 

auferido daquela pessoa jurídica a renda bruta de R$11.187,00 no ano. 

Ocorre que não obstante a declaração referir-se ao ano de 2017 (o que 

demonstra um quadro desatualizado) não se pode desconsiderar que o 

autor é ainda Advogado militante nesta Comarca. Portanto, os rendimentos 

oriundos da pessoa jurídica acima mencionada não são a única fonte de 

renda do autor de modo que em tese o mesmo não encontra-se amparado 

pelo conceito de hipossuficiência econômica estabelecido em lei. Assim 

sendo, nos termos do art. 99, §2° do CPC, antes de deliberar quanto o 

deferimento ou indeferimento do pedido de justiça gratuita, faculto ao autor 

manifestar-se no prazo de 15 dias, ocasião em que poderá apresentar 

novos documentos a corroborar sua assertiva de hipossuficiência 

econômica ou até mesmo recolher as custas iniciais do processo. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Outro aspecto merece desde já 

atenção. O subscritor, além de magistrado titular da 3ª Vara Cível, vem 

exercendo às funções na condição de Juiz Eleitoral. Depreende da 

narrativa que o suposto contrato seria destinado para a realização de 

campanha eleitoral. Para tanto, realizei pesquisa no sistema de prestação 

de contas e não localizei nenhuma referência ao Requerido na condição 

d e  d o a d o r ,  c o n f o r m e  l i n k s 

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/

M T / 1 1 0 0 0 0 6 2 1 3 5 0 / i n t e g r a / d e s p e s a s  e 

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/

MT/110000623389/integra/despesas. Assim, por dever de ofício, faz-se 

necessário o envio de cópia integral desdes autos para a Procuradoria 

Eleitoral para conhecimento, e adoção das medidas que entender 

pertinentes. Proceda a remessa da inicial por email e pelos Correios, no 

seguinte endereço: Procurador Regionais Eleitoral em Mato Grosso Dr 

Douglas Guilherme Fernandes, Procuradoria da República em Mato 

Grosso, Rua Estevão de Mendonça, 830 - bairro Quilombo - Ed Green 

Tower, Cuiabá - MT - CEP: 78043-405, Fone (65) 3612-5000 - Fax (65) 

3612-5005 através do email prmt-pre@prmt.mpf.gov.br Cáceres/MT., 07 

de Novembro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002492-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LETICIA SENNA MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1002492-20.2018.8.11.0006 Valor da causa: $7,087.50 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: MARIA 

LETICIA SENNA MONTEIRO Endereço: Rua Dos Antúrios, s/n, Jardim 

Primavera, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 Nos termos do art. 152, inc. VI do Código 

de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com 

artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os 

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

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão (ID Num. 

16382488). Cáceres-MT, 7 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 7990 Nr: 867-03.1997.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: RONALD LEITE MARTINS, BERENICE WIDAL MARTINS, 

JULIETA SILVA WIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DE ARRUDA E SILVA FILHO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Klein Dias - 

OAB:MT0014062O, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, LUIZ 

GOMES RIBEIRO - OAB:2220

 ... E ainda que se argumentasse a não aplicação da regra por não ter 

arrematado o bem na condição de credor, mas de terceiro, deveria então 

efetivamente depositar o valor ofertado no lance, o que não o fez por 

amparar-se no crédito total da execução – tanto é que nas fls. 392 

manifestou-se pela plena quitação da execução. Isto posto, dadas as 

considerações acima, revela-se como plausível à admissibilidade do 

questionamento apresentado às fls. 418/421 e, em tese, irregular o auto e 

carta de adjudicação expedido. Todavia, nos termos do art. 10° do CPC, 

por se tratar de nova circunstância nos autos, deverão todos os 

envolvidos ser intimados para manifestação. Assim sendo, determino a 

intimação do Advogado Dr. Átila Silva Gattas para que tomando 

conhecimento da revogação de mandato (fls. 416/417) e da manifestação 

de fls. 418/421, manifeste-se a respeito no prazo de 15 (quinze) dias. Do 

mesmo modo, intime-se a parte executada, por meio de seu Advogado, 

para que no prazo de 15 dias, tome conhecimento da questão suscitada e 

manifeste-se no feito. Não obstante, intimo ainda o novo patrono 

subscritos da petição de fls. 418/421 para que junte aos autos a 

Procuração no prazo de 15 dias. Por fim, valendo-me do poder geral de 

cautela, mormente no que dispõe o art. 139, IV do CPC, a fim de que haja a 

prevenção de terceiros, bem como se evite prejuízos ulteriores caso seja 

declarada nula a carta de arrematação, que seja oficiado ao Cartório do 

Primeiro Ofício determinando-se a averbação junto à matrícula do imóvel 

(fls. 407) no sentido de que fique temporariamente impedida a 

transferência do imóvel à terceiros, a qualquer título, até ulterior 

deliberação deste Juízo. Esgotadas as providências acima, e decorridos 

os prazos concedidos, retorne concluso.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001637-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE SOUZA NORONHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Cáceres, 05 de Novembro de 2018. Número do Processo: 

1001637-75.2017.8.11.0006 Parte Autora: André de Souza Noronha Parte 

Requerida: Estado de Mato Grosso Perito: Dr. José Dárcio de Andrade 

Rudner. Juízo da Quarta Vara Cível. RESPOSTAS PARA 

ESCLARECIMENTO SOLICITADO PELA PARTE AUTORA a) Forte estresse 

psicológico crônico, e fobias, ansiedade generalizada, depressão após 

algum trauma ou forte situações de estresse. Alterações químicas que 

ocorrem no cérebro do individuo deprimido, principalmente em relação aos 

neurotransmissores, como serotonina, noradrenalina e dopamina, 

substâncias que transmitem impulsos nervosos entre as células. Existem 

também fatores como abuso físico, sexual ou emocional. Pode também ser 

resultados de conflitos pessoais ou disputas com membros da família e 

amigos. Morte ou perda. Genética. Eventos grandiosos. Doenças graves. 

b) Não houve melhora. c) Já está respondida: Pode ter sido um dos 

fatores desencadeantes. Nota: Neste tipo de doença os sintomas que 

aparecem também podem ser incluídos como causas, em razão de serem 

vários e se englobam. Dr. José Dárcio de Andrade Rudner Médico Perito 

CRM/MT - 1580 - RQE 079

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003711-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Cáceres, 15 de Agosto de 2018. Número do Processo: 

1003711-05.2017.8.11.0006 Parte Autora: João Carlos Amorim Parte 

Requerida: INSS Perito: Dr. José Dárcio de Andrade Rudner. Juízo da 

Quarta Vara Cível. HISTÓRICO O autor com 49 anos de idade sofreu 

acidente de trânsito em 28/04/2010 que ocasionou trauma na coluna 

lombar. Reside em uma chácara da família. Apresenta deambulação 

claudicante, com movimentos limitados com a região lombar e dorsal. Força 

muscular diminuída, Lasegue presente. RESPOSTAS AOS QUESITOS DA 

PARTE AUTORA: Ensino fundamental. Patologia ortopédica na coluna 

dorsal e coluna lombar. Sim. Vide resposta quesito 2. O acidente sofrido 

foi de trânsito e não no ambiente de trabalho. O fato é o mesmo. O fator de 

risco foi o acidente sofrido. No momento do exame pericial não foi referido. 

Consta que o autor é motorista, e para motorista o autor se encontra 

impossibilitado no momento. Não há elementos no momento para uma 

resposta definitiva. Não vai haver reversão. Poderá haver alívio da 

sintomatologia desde que realize tratamento adequado. Dor crônica. 

Depende do esforço que será realizado. Sim. RESPOSTAS AOS 

QUESITOS DA PARTE REQUERIDA: O autor é portador de patologia na 

coluna vertebral , mais acentuado na região lombar, desde 28/04/2010, 

data de acidente de trânsito sofrido. CID: M – 48.0, CID: M – 48.9. Sim, 

região lombar. Não. Trauma lombar ocasionado por acidente de trânsito. 

Estenose da coluna vertebral e Espondilopatia. Foi acidente de trânsito. 

Atividade de motorista. Ambos. No momento estabilizado. Data do início da 

doença = 28 de abril de 2010. Em caso de acidente a data do início da 

incapacidade é a mesma data de início da doença. Medicações 

sintomática. Sim. Parcial. Somente atividades leves e sem sobrecarga na 

coluna vertebral. Permanente para motorista. Não vai haver recuperação. 

À critério de avaliação do Núcleo de Reabilitação. Dr. José Dárcio de 

Andrade Rudner Médico Perito CRM/MT - 1580 - RQE 079

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 103516 Nr: 8615-32.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 17.10.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155546 Nr: 3084-57.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA DA SILVA RODRIGUES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 04.07.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 161484 Nr: 9279-58.2013.811.0006

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANYELLA RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS CARGO DOCENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, 

JANAINA HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA 

ALBINO - OAB:, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE - 

OAB:12.768, RAFAELA EMILIA BORTOLINI - OAB:, THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO 

DA COSTA - OAB:12985

 CERTIFICO que estes autos retornaram da instância superior contendo 02 

volumes (252 folhas) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO a Parte Impetrante, via DJE/MT, através de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 dias, requeira o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 158436 Nr: 6173-88.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREICE MARIA NERES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, nesta data, compareceu a Exequente, portando seus 

documentos, informando os dados bancários em que pretende receber 

seu crédito: BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE 32305-5, AGÊNCIA 

0184-8, de sua própria titularidade. Assim, amparada pelo art. 152, inciso 

VI, do CPC/15, INTIMO o seu advogado, para que fique ciente do teor desta 

certidão e, no prazo de 05 dias, requeira o que entender pertinente. Em ato 

contínuo, conduzo os autos conclusos, vez que constatei que o valor 

bloqueado via BACENJUD estava inferior à soma do crédito principal e dos 

honorários sucumbenciais, permanecendo esta Secretaria no aguardo de 

novas determinações.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001913-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIDE DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Proc. Número: 1001913-72.2018.8.11.000 Reclamante: ANAIDE DE SOUZA 

RIBEIRO Reclamada: MUNICIPIO DE CACERES E ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. ANAIDE DE SOUZA RIBEIRO, 

representada por seu filho ANDERSON DE SOUZA RIBEIRO ajuizou ação 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE CÁCERES, 

requerendo o exame de Angiografia digital de 4 vasos ID: 12921728. Os 

documentos médicos apresentados pela parte reclamante foram 

encaminhados ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT e, após análise, foi 

averbado que “há comprovação da patologia alegada – hemorragia 

cerebral; a angiografia cerebral é o exame adequado para o caso em tela; 

trata-se de procedimento urgente e há risco de vida”. A tutela de urgência 

foi dada da seguinte forma: “(...) DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA para 

determinar que os requeridos, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO 

DE CÁCERES, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providenciem, 

solidariamente, a transferência de ANDERSON DE SOUZA RIBEIRO para 

uma unidade hospitalar que realize o procedimento Angiografia Digital de 

04 (quatro) vasos, ainda que seja necessária a contratação de 

fornecedor particular (sem licitação), sob pena de bloqueio de valores”. 

Citado, a parte reclamada não compareceu na audiência de conciliação, 

porém apresentaram a contestação. Contudo, não são aplicados os 

efeitos da revelia contra o Reclamado, diante da indisponibilidade do 

interesse público, consoante o disposto no artigo 345, inciso II, do 

CPC/2015. Atento aos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil de 2015, passo ao julgamento antecipado da lide, visto não 

haver necessidade de dilações probatórias. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Primeiramente, cumpre ratificar o despacho de Id. 13543198, a qual 

determina correção de erro material, retifica-se a decisão acima 

mencionada, onde lê-se "ANDERSON DE SOUZA RIBEIRO", leia-se 

"ANAIDE DE SOUZA RIBEIRO”. Extrai-se dos autos que a parte reclamante 

necessita do exame para passar por procedimento cirúrgico, conforme os 

laudos em anexos (Id. 12949432), por se tratar de caso gravíssimo 

Evidente que cabe ao Poder Judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso 

XXXV, da Constituição Federal, reparar a lesão ou ameaça a direito no 

caso de omissão ou negativa do ente público em cumprir o que lhe 

compete (TJ/MT AI 54143/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 

03/03/2015). À vista disso, o ente público tem o dever de fornecer os 

meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela 

Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. 

Até porque a utilização de medicamento, a necessidade de fazer uma 

cirurgia ou de insumos, é permitir à pessoa viver com um mínimo de 

dignidade, uma vez o direito almejado está associados ao problema sério 

de saúde, encontrando-se compreendido no direito à saúde, garantido 

pela Constituição da República de 1988. Assim, negar a paciente o 

referido exame para cirurgia é o mesmo que desconsiderá-la como 

pessoa humana, uma vez que o direito à saúde é concebido como direito 

básico de todo cidadão, de acordo com os artigos 196, sendo dever do 

Estado e de relevância pública tais serviços, e 197 da Constituição 

Federal. Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Art. 197. São de 

relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder 

Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização 

e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de 

terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. É 

cediço, pois, que o direito à saúde consubstancia-se em direito 

indisponível, de regramento auto-aplicável, de maneira que o SUS deve 

prestar atendimento e fornecer tratamento adequado às pessoas que 

necessitam. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial para RATIFICAR a liminar deferida e CONDENAR o requerido a 

realizar o exame na parte reclamante de angiografia digital de 4 vasos, 

nos moldes da prescrição médica, a custo e ônus do Estado, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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Processo Número: 1004741-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PALMIRA DELUQUE LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ANALISANDO OS AUTOS CONSTATEI QUE A PROCURAÇÃO 

OUTORGADA PELO(A) RECLAMANTE AO(A) SEU(A) ADVOGADO(A) 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA, NÃO CONSTA A CLÁUSULA ESPECÍFICA DE 

"RECEBER E DAR QUITAÇÃO". ASSIM, INTIMO O(A) DOUTO(A) 

CAUSÍDICO(A) PARA REGULARIZAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO NO 

PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE CANCELAMENTO DO ALVARÁ.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004165-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ROCHA BRANDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT0019862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

(PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Alvará 

Eletrônico n° 451539-0 / 2018 Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018 Este 

documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2017 Tipo de 

Procedimento: Processo Código Processo 1004165-82.2017.811.0006 

Requerente: RAPHAEL ROCHA BRANDAO Advogado: ADAO LUIS 

ARRUDA BASTOS Requerido: BANCO BRADESCO S.A. Advogado: 

MAURO PAULO GALERA MARI Beneficiário: ADAO LUIS ARRUDA 

BASTOS Conta Judicial 2400115344852 Valor: R$ 3.332,17 (três mil e 

trezentos e trinta e dois reais e dezessete centavos) Autorizado: ADAO 

LUIS ARRUDA BASTOS CPF/CNPJ: 033.969.031-37 Data de Emissão: 

07/11/2018 Titular Conta ADAO LUIS ARRUDA BASTOS CPF/CNPJ Titular 

Conta 033.969.031-37 Banco Agência Conta 033 - Banco Santander 

(Brasil) S. A. 3466 010073756 Forma Liberação D.O.C. Tipo Liberação 

Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: NEUZA TAVARES DO 

AMARAL Status: Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004476-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NATANAEL DE CARVALHO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004476-73.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE NATANAEL DE 

CARVALHO RIBEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Analisando o pedido e documentos de id. 14874679, verifica-se que razão 

assiste o requerente, pois comprovou sua atual hipossuficiência 

financeira. Isto posto, suspende-se a exigibilidade de pagamento das 

custas processuais pelo autor. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 21 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005688-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ETNY NAARY SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/01/2019 14:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011077-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Segue Petição anexada no formato PDF, no intuito de facilitar a 

visualização.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005694-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA DE PAULA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI OAB - 

MT0007645A (ADVOGADO(A))

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/01/2019 14:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005699-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI DEODATO LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/01/2019 14:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011213-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FRANCISCO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))
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INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA JUNTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003311-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005707-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLERIA APARECIDA DOS SANTOS CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/01/2019 15:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003940-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA DE SOUZA ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007791-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY THIAGO VICENTE PRUDENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005711-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/01/2019 15:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006322-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DAYHANE DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARA IMPUGNAR CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL (ID- 

13707227)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005723-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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MAYARA DA CRUZ TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/01/2019 16:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005727-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINA FRANCISCA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/01/2019 16:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006299-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA CRISTINA DE CAMPOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO OAB - SP0189232A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

22/01/2019 17:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DELFINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/01/2019 17:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002668-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO CASTRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

(PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Alvará 

Eletrônico n° 451723-7 / 2018 Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018 Este 

documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2017 Tipo de 

Procedimento: Processo Código Processo 1002668-33.2017.811.0006 

Requerente: AGNALDO CASTRO PEREIRA Advogado: Eduardo Sortica de 

Lima Requerido: TELEMAT CELULAR S/A Advogado: FILINTO CORREA DA 

COSTA JUNIOR Beneficiário: Eduardo Sortica de Lima Conta Judicial 

4000118595384 Valor: R$ 3.718,01 (três mil e setecentos e dezoito reais e 

um centavo) Autorizado: EDUARDO SORTICA DE LIMA CPF/CNPJ: 

207.640.301-91 Data de Emissão: 07/11/2018 Titular Conta EDUARDO 

SORTICA DE LIMA CPF/CNPJ Titular Conta 207.640.301-91 Banco Agência 

Conta 237 - Banco Bradesco S.A. 3293 205311 Forma Liberação D.O.C. 

Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: NEUZA 

TAVARES DO AMARAL Status: Solicitado Mensagem: Aguardando 

Assinatura

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001931-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELECINIO BENEDITO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 23/01/2019 13:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007146-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON DE SOUZA EGYDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 23/01/2019 13:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000475-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA DA SILVEIRA & SILVEIRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J RUFINU'S DIESEL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

APARECIDA RUFINO OAB - SP212707 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 23/01/2019 13:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GELZIMA DAS GRACAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

23/01/2019 13:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001406-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

NEIDE ALVES DE ARRUDA YUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS OAB - MT0020500A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, sistema PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000625-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISLAINE NOGUEIRA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

23/01/2019 14:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DA ROCHA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

23/01/2019 14:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000582-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVARISTO CARDOSO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE DE MATOS BARBOSA SANTOS OAB - RJ115460 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

23/01/2019 14:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEISIKELLY ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 23/01/2019 15:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

23/01/2019 15:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

23/01/2019 15:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000854-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MARIA DAMASCENO NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 23/01/2019 15:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000892-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALEX RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

23/01/2019 16:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001057-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO DA COSTA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

23/01/2019 16:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000945-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

23/01/2019 16:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011613-60.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL APARECIDA TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE DE MATOS BARBOSA SANTOS OAB - RJ115460 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011613-60.2012.8.11.0006. EXEQUENTE: RAQUEL APARECIDA TORRES 

EXECUTADO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Vistos, etc. Tendo em 

vista a certidão juntada no ID 10187662, remetam-se os autos ao arquivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 6 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010814-80.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA SILVA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010814-80.2013.8.11.0006. EXEQUENTE: ZENILDA SILVA FERREIRA 

EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. Tendo em vista a certidão juntada no ID 

10187731, remetam-se os autos ao arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. 

CÁCERES, 6 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005627-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005627-40.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ELISANGELA NASCIMENTO 

FERREIRA REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 

Vistos, etc. Em análise a petição e dos documentos juntados pela parte 

requerente, verifico que o autor não juntou os documentos conforme 

determinado. A determinação para emenda da inicial é para que o autor 

junte nos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA [ A 

SER RETIRADA NA CDL] e extrato de consulta balcão SCPC [A SER 

RETIRADA NA ACEC], no entanto, o autor juntou cópia de consulta SPC e 

Serasa retirada da internet, assim como print da tela de consulta, o que 

não engloba todas as consultas de negativação. Nesse sentido, para não 

causar prejuízo a parte autora, concedo, novamente, o prazo de 05 

(cinco) dias, para que a parte autora cumpra conforme a determinação 

expressa e clara nesta decisão, sob pena de indeferimento da inicial. Às 

providências. Cumpra-se. CÁCERES, 6 de novembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011727-28.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA MENDES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA MENDES DE OLIVEIRA OAB - MT0018273A (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))
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JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011727-28.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: TATIANA MENDES DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Chamo o feito 

a ordem quanto a decisão do ID. 15392397, vez que o patrono da 

requerida não foi intimada da sentença proferida. Determino que a 

intimação da sentença seja realizada ao novo patrono, conforme proferida 

na decisão. Às providências. Cumpra-se. CÁCERES, 6 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013810-56.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE BARROS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

JOBE BARRETO DE OLIVEIRA OAB - MT0008404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0008350A (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8013810-56.2010.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCISCO DE BARROS 

BORGES REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Visto, 

etc. Tendo em vista a certidão juntada no ID 10187328, arquivem-se os 

autos. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 7 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013822-70.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS CRISTINA BELTRAMINI GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES JAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PRISCILA SCHNEIDER (TERCEIRO INTERESSADO)

EUDIPESSEBASTIÃOCRUZ (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDIAOLVEIRADUARTE (TERCEIRO INTERESSADO)

SAMUELFERREIRADASILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8013822-70.2010.8.11.0006. REQUERENTE: ELIS CRISTINA BELTRAMINI 

GOMES REQUERIDO: TRANSPORTES JAO LTDA Vistos, etc. Tendo em 

vista a certidão juntada no ID 10187485, remetam-se os autos ao arquivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 7 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012879-19.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CASTRILLON CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

CICERO NOBRE CASTELLO OAB - MT0013574S (ADVOGADO(A))

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO OAB - MT0011178A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012879-19.2011.8.11.0006. REQUERENTE: MARCELO CASTRILLON 

CEBALHO REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos, etc. Intime-se o 

Requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos 

acerca da petição juntada no ID 9114535. Cumpra-se. CÁCERES, 7 de 

novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011223-56.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO PEDRINO GUEDES (REQUERENTE)

SERSINA SEBASTIANA DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA CHEIDDE DA GRACA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011223-56.2013.8.11.0006. REQUERENTE: SERSINA SEBASTIANA DE 

MACEDO, AROLDO PEDRINO GUEDES REQUERIDO: SANDRA MARIA 

CHEIDDE DA GRACA Vistos, etc. Cumpra-se conforme despacho de ID 

4167514. Às providências. CÁCERES, 7 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011191-46.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORLEANDRO DA SILVA VITAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011191-46.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ORLEANDRO DA SILVA 

VITAL REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a sentença proferida no ID 13076354 transitou em julgado 

sem manifestações das partes. Assim, remetam-se os autos ao arquivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 7 de novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010712-24.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIDE APARECIDA DE CAMPOS ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 
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8010712-24.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: JUCILEIDE APARECIDA DE 

CAMPOS ALMEIDA EXECUTADO: CLARO S/A Vistos, etc. Intime-se a 

Exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. 

CÁCERES, 7 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006023-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DO (a) REQUERENTE PARA NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, EMENDAR A INICIAL OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA O ANDAMENTO DO PROCESSO (ART. 321 CPC), SOB PENA DO 

ARTIGO ANTERIORMENTE CITADO, E CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA , 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. DOCUMENTOS DE 

IDENTIFICAÇÃO (XX ) RG/ CNH/ CARTEIRA DE TRABALHO OU 

EQUIVALENTE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ( XX ) CONTA DE AGUA/ 

ENERGIA/ TELEFONE OU EQUIVALENTE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002924-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAR PARA REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE 05(CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010859-84.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS REIS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE PARA PROVIDENCIAR O 

LEVANTAMENTO DA CONTA BANCÁRIA, AGÊNCIA e CPF, TENDO EM 

VISTA NÃO CONSTAR NOS AUTOS A CONTA E O CPF, ESCLARECIDO, 

CONFORME PETIÇÃO NO ID 16378974.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006028-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SATURNINO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 23/01/2019 17:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001939-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON FIGUEREDO ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/01/2019 13:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001941-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON FIGUEREDO ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/01/2019 13:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005708-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAN JAIVONES DE NEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/01/2019 13:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005735-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENILSON MENDES ANASTACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/01/2019 13:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE GOMES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO OAB - SP195383 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

24/01/2019 14:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006035-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO BOSCO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/01/2019 14:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006038-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/01/2019 15:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006044-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PALMIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA DECOR ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/01/2019 15:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006051-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CECILIO SILVA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/01/2019 15:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006052-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CECILIO SILVA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/01/2019 16:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006054-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BERNARDO DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/01/2019 16:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006056-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FREIDSON RIBEIRO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO(A))

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/01/2019 16:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 227996 Nr: 12826-67.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADRIANO APARECIDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS VELOZO, MARCELO 

CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE EM CONTATO COM O SERVIDOR DA CADEIA 

PÚBLICA DE CÁCERES, RONALDO DIAS MOREIRA (MATRICULA 861608), 

NÃO FOI POSSIVEL LOCALIZAR O QUERELADO ANTONIO CARLOS 

VELOZO, NEM NA QUALIDADE DE SERVIDOR E NEM COMO PRESO 

NAQUELA CADEIA PUBLICA, CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS NA 

QUEIXA CRIME (FLS. 05). SENDO ASSIM, CANCELO A AUDIÊNCIA 

DESIGNADA E INTIMO O ADVOGADO DO QUERELANTE PARA 

MANIFESTAR EM 05 (CINCO) DIAS.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004741-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PALMIRA DELUQUE LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

(PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Alvará 

Eletrônico n° 451497-1 / 2018 Quarta-feira, 7 de Novembro de 2018 Este 

documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2017 Tipo de 

Procedimento: Processo Código Processo 1004741-75.2017.811.0006 

Requerente: PALMIRA DELUQUE LEITE Advogado: JESUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA Requerido: VIVO S.A- EMPRESA DE TELEFONIA Advogado: 

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE Beneficiário: JESUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA Conta Judicial 1000115308023 Valor: R$ 3.319,13 (três mil e 

trezentos e dezenove reais e treze centavos) Autorizado: JESUS VIEIRA 

DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 924.435.911-15 Data de Emissão: 07/11/2018 

Titular Conta JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Titular Conta 

924.435.911-15 Banco Agência Conta 001 - Banco do Brasil S.A. 7809 

78093 Forma Liberação Crédito no BB Tipo Liberação Valor Valor Total 

para Zerar Conta Usuário: NEUZA TAVARES DO AMARAL Status: 

Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003913-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE GOMES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003913-45.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOICE GOMES PINHEIRO 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, etc. Verifica-se 

dos autos que a reclamante, requereu antes da audiência de conciliação a 

desistência do feito, informando não haver mais interesse em sua 

tramitação. Acerca da desistência da ação nos Juizados Especiais Cíveis, 

estabelece o Enunciado 90 do FONAJE: "A desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

exame de mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento." Destarte, resta dispensada a intimação do reclamado. Diante 

do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, proceda-se às baixas e anotações 

estilo, em seguida arquivem-se os autos. Intime-se. CÁCERES, 7 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 187893 Nr: 6933-66.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 238726 Nr: 7147-52.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERICK ROBERTO ANDRE RODRIGUES, 

AMANDA KESSI AGUILERA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Vistos.

Indefiro o pleito formulado pelo Ministério Público em fls. 112, eis que 

ambos os acusados foram devidamente notificados, conforme verifico de 

fls. 110 e 111 dos autos.

Analisando os autos verifico que os acusados não apresentaram 

preliminares em sua resposta à acusação, reservando-se no direito de se 

manifestar sobre o mérito da ação penal no decorrer da instrução, bem 

como, apenas nas alegações finais.

Assim, estando nos termos do artigo 41 do CPP, RECEBO a presente 

denúncia em relação as acusados Amanda kessi Aguilera Pereira e Derick 

Roberto André Rodrigues.

Designo o dia 27/11/2018, às 14h50min, para a realização da audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que além da oitiva das 

testemunhas arroladas, será tomado o interrogatório da acusada.

Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intimem-se os acusados para comparecerem à audiência designada 

acompanhados de seus advogados.

Requisite-se o réu preso.

Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, manifeste-se o 

Ministério Público.

Notifique-se o Ministério Público e intime-se o advogado dos acusados.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 238377 Nr: 6882-50.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR BEARIZ DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 238488 Nr: 6971-73.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BEARIZ DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano
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 Cod. Proc.: 240265 Nr: 8139-13.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROMULO PEREIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 238714 Nr: 7136-23.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONACIR CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10565

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 153953 Nr: 1314-29.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO TELES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000836-31.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FARIDES ORIBES DIAS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 

1.209 da CNGC, intimo o patrono do autor para que fique ciente da (s) 

correspondência (s) devolvida (s) (id 16377457 e 16334150), 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000933-31.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU DIAS RODRIGUES FILHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 

1.209 da CNGC, REITERO A INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para 

que realize a complementação da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, no valor de R$723,00, conforme certidão de id 

15942168. UMA VEZ QUE FOI JUNTADO TÃO SOMENTE A GUIA NO 

VALOR DE R$752,24, E UM COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE 27,16, 

REFERENTE A OUTRA GUIA. A Guia de Recolhimento da complementação 

deverá ser retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em Serviços > 

Guias > Diligência > Guia de Complementação de Diligência). 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001187-04.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ODILIO BALBINOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENAL CAPELETTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, em cumprimento a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 

02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos 

no provimento n. 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

autora, por meio de seus procurador, para que efetue o pagamento da 

complementação de diligência do Sr. Oficial de Justiça, conforme certidão 

ID 16381892, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001075-35.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR EDIO MANEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 

1.209 da CNGC, intimo o patrono do autor para que manifeste-se quanto a 

Impugnação aos Embargos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000603-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROCHA VELASCO RONDON (REQUERENTE)

DENISE VELASCO RONDON (REQUERENTE)

ISABEL CRISTINA MELLI VELASCO RONDON (REQUERENTE)

LEONARDO VELASCO RONDON (REQUERENTE)

ALEXANDRE RONDON CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

VINICIUS VELASCO RONDON (REQUERENTE)

ADRIANI ALVARENGA CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO MALVEZZI OAB - 
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MT16013/O-O (ADVOGADO(A))

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

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000603-34.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: DENISE VELASCO RONDON, LEONARDO VELASCO 

RONDON, VINICIUS VELASCO RONDON, PATRICIA ROCHA VELASCO 

RONDON, ISABEL CRISTINA MELLI VELASCO RONDON, ALEXANDRE 

RONDON CORREA DA COSTA, ADRIANI ALVARENGA CORREA DA 

COSTA Vistos etc. Indefiro o pedido de id. 14530113, uma vez que a parte 

autora colacionou no id. 14529514 procurações específicas de processo 

de n°. 811-43.2007.811.0030, cód. 14448 que tramita na Comarca de 

Nobres/MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 07 de 

novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000574-18.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERA CLAUDIETE SAMPAIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000574-18.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: CICERA CLAUDIETE 

SAMPAIO Vistos etc. Intime-se a parte exequente para apresentar planilha 

atualizada do débito (art. 798, inciso I, alínea ‘b’, NCPC). Aportando os 

cálculos, venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 07 de novembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000230-03.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA SCHUTZE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

ICATU (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000230-03.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): VERA LUCIA SCHUTZE RÉU: ICATU, SICREDI CENTRO NORTE 

Vistos etc. Defiro o pedido de id. 13096756. Intime-se a parte requerida 

para juntar aos autos os itens descritos nas alíneas “a, b, c, d” da petição 

de id. 13096756. Às providências. Diamantino, 07 de novembro de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 26711 Nr: 952-11.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldocir Stefeni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sontag Comércio e Representações Ltda, Erico 

Sontag

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldocir Stefani - OAB:MT 

3.553-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): SONTAG COMERCIO E REPRESENTAÇÕES

 Localidade: SEDE DIAMANTINO/MT

Finalidade da Diligência: R$ 30,00 (trinta reais)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85391 Nr: 753-42.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilário de Souza Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:11340-A

 Vistos etc.

Chamo o feito a ordem.

Analisando os autos, verifico que o pedido inicial foi julgado procedente, 

sendo a sentença mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça.

Sendo assim, os valores consignados pelo autor na inicial devem ser a ele 

restituídos, e não em favor do réu, conforme equivocadamente 

determinado no despacho de fls. 212.

Ante o exposto, expeça-se alvará em favor do autor, em relação aos 

valores consignados na inicial, revogando-se os atos posteriores.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106789 Nr: 1100-36.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Nonato Alves Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

Barra do Garças/MT, com a finalidade de intimar devedor da penhora 

Renajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86914 Nr: 2547-98.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pereira Gionedis Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Lanzoni

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fls.230, bem como 

para apresentar a planilha atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000117-20.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))
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EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000117-20.2016.8.11.0005. 

EXEQUENTE: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL EXECUTADO: 

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução Extrajudicial ajuizada por C VALE – COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL em face de ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id. 11631683, a 

parte devedora informa o pagamento do débito ora exequendo e no id. 

11735701 a parte credora pugna pelo levantamento dos valores. É o 

necessário relato. DECIDO. Da análise dos autos, verifico que a parte 

devedora efetuou o pagamento do débito ora exequendo (id. 11631759) e, 

a parte credora pugna pelo levantamento dos valores depositados 

espontaneamente e via de consequência a extinção e arquivamento do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, e o faço com força no art. 924, inciso II, do Novo Código Processo 

Civil. Proceda-se o levantamento dos valores depositados 

espontaneamente pela parte executada, mediante a expedição de 

competente alvará de levantamento, a serem depositados na conta 

bancária indicada no id. 11735701. Comunique-se a parte credora, via 

postal, acerca da expedição de alvará de liberação da quantia depositada 

em Juízo na conta informada por seu advogado. Observadas as 

formalidades legais, arquive-se. Às providências. Diamantino/MT, 07 de 

novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 131127 Nr: 3316-96.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduarda Sthefani Zeilinger - 

OAB:21692/O

 Diante do exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e 

CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a ANDERSON SOARES CORREA, 

mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares, consoante o 

artigo 319 do CPP: I – Comparecimento mensal no Fórum da Comarca de 

Diamantino/MT, para justificar suas atividades; II – Proibição de 

ausentar-se da Comarca sem autorização judicial; III – Juntada, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, de comprovante de endereço atualizado; IV 

– Manter o comprovante de residência atualizado, da mesma forma o 

número de telefone para contato; V - Proibição de aproximar-se da 

ofendida, dos seus familiares e das testemunhas a distância inferior a 100 

(cem) metros; VI - Proibição de entrar em contato com a ofendida, seus 

familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; VII- Proibição 

de frequentar a residência e local de trabalho da ofendida, a fim de 

preservar a integridade física e psicológica da vítima, conforme 

determinado nos autos da medida protetiva nº. 3316-96.2018.811.0005- 

Cód. 131127. A presente decisão serve como ALVARÁ DE SOLTURA, 

para que o autuado ANDERSON SOARES CORREA, seja colocado 

imediatamente em liberdade, SALVO se por outro motivo estiver preso. 

Outrossim, serve como termo de compromisso, constando as medidas 

cautelares acima aplicadas. Ante a ausência justificada do Ministério 

Público, vez que os três Promotores de Justiça não se encontram nesta 

Comarca na presente data, conforme ofício nº. 866/2018 – 

PROJUS/CRI/DTNO, cancelo audiência de custódia designada à fl. 

21.Intimem-se o acusado e a vítima. Cientifique-se o Ministério Público, à 

Advogada Constituída e à Autoridade Policial. A presente decisão serve 

como mandado de intimação. Por fim, TRANSLADE-SE cópia da presente 

decisão para os autos de inquérito policial e/ou Ação Principal e 

ARQUIVEM-SE o presente auto de prisão em flagrante com as cautelas de 

praxe.CUMPRA-SE.De Diamantino/MT, 26 de outubro de 2018.RAUL LARA 

LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 127875 Nr: 2002-18.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Castro de Lara, Igor Manoel Soares Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 127875

DECISÃO

Vistos etc.

Arquivem-se estes autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 05 de novembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 131398 Nr: 3473-69.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Gomes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Mantelli Junior - 

OAB:17.540/MT

 Código n. 131398

DECISÃO

Vistos etc,

 Trata-se de auto de prisão em flagrante, onde figura como autuado 

FLAVIO GOMES DE ALMEIDA, pela prática, em tese, dos crimes descritos 

nos artigos 140 e 147, ambos do Código Penal, bem como pela prática do 

crime capitulado no artigo 24-A da Lei Federal nº. 11.340/2006.

 Este Juízo, durante plantão regional, homologou o flagrante e concedeu 

liberdade provisória ao flagrado, mediante medidas cautelares, inclusive 

pagamento de fiança arbitrada em R$ 1.908,00 (mil, novecentos e oito 

reais).

 À fl. 34 fora designada audiência de custódia.

 Às fls. 37/42 aportou aos autos, pedido de liberdade provisória sem 

fiança formulado pelo advogado constituído.

 O MPE manifestou pela homologação e pela conversão da prisão 

preventiva (fls. 51/53).

É o relatório. Decido.

Depreende-se dos autos, que o autuado até o presente momento, não 

efetuou pagamento da fiança fixada.

 Compulsando os autos, verifico que as penas dos crimes, supostamente, 

praticado pelo indiciado não ultrapassam a pena de 04 (quatro) anos.

 Desse modo, nos termos dos artigos 325 e 326 do CPP, REDUZO A 

FIANÇA anteriormente fixada e ARBITRO, no mínimo legal de um salário 

mínimo, levando-se em conta também as condições econômicas do 

autuado, resultando na quantia definitiva de R$ 954,00 (novecentos e 

cinquenta e quatro reais).

 Após o recolhimento da fiança arbitrada, juntamente com o recibo de seu 

recolhimento, VALE A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA, 

colocando-se o indiciado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver 

preso.

Intime-se o investigado. Cumpra-se.

Dê-se ciência o MPE e ao Advogado constituído.

Diamantino/MT, 06 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 33603 Nr: 1868-74.2007.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ercílio José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Gomes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

5ª VARA INFANCIA E JUIZADO ESPECIAL -AV. IRMÃO MIGUEL ABIB, S/Nº 

- JARDIM ELDORADO- DIAMANTINO- MT –CEP 78.400-000

TELEFONE (65) 3336-1611

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº.: 1868-74.2007.811.0005 Código: 33603 Nº/Ano: 0/2007

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: ERCÍLIO JOSÉ DE OLIVEIRA

EXECUTADO: ADÃO GOMES TEIXEIRA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24 de agosto de 2007

VALOR DO DÉBITO: R$ 42.518,81 (quarenta e dois mil, quinhentos e 

dezoito reais e oitenta e um centavos), em 28 de março de 2018

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 28 de novembro de 2018, a partir das 13:00h, para 

a venda a quem mais der, por preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 28 de novembro de 2018, a partir das 14:00h, para 

a venda a quem mais der, exceto se o preço ofertado for vil, considerando 

como tal valor igual ou inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: Fórum desta Comarca, sito à 

Avenida Irmão Miguel Abib, s/nº., Jardim Eldorado, Jardim Eldorado, 

D i a m a n t i n o / M T  e  s i m u l t a n e a m e n t e  a t r a v é s  d o  s i t e 

www.balbinoleiloes.com.br e www.leiloesjudiciais.com.br

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): Um lote rural com área de 331,2872has 

(trezentos e trinta e um hectares, vinte e oito ares e setenta e dois 

centiares), denominado Fazenda Dois Irmãos, situado na Gleba Caetano 

Dias, Município de Diamantino/MT, com os seguintes limites e 

confrontações: Norte: Limita e confronta com terras de José Donizete 

Ferreira dos Santos; Leste: Limita e confronta com a margem esquerda do 

Córrego Três Jacu; Sul: Limita e confronta com terras de Mauro Geraldo; 

Oeste: Limita e confronta com terras de Home Ivo Belani, separado pela 

estrada vicinal. Descrição do Perímetro conforme descrito na Matrícula 

Imobiliária. Benfeitorias: Não possui nenhuma edificação construída. Obs.: 

O imóvel acima descrito está inserido ao imóvel denominado Fazenda 

Retorno, de propriedade de Enio Desbessel, e está todo 

ocupada/arrendado. O imóvel está praticamente todo aberto e preparado 

para o cultivo de lavouras anuais, de soja, milho, etc., com topografia 

plana e levemente ondulada, conforme se identifica na região de situação 

do imóvel e circunvizinho, com solo bastante arenoso. Possui acesso 

através da BR 364, até o Posto Zulli, segue no sentido Posto pela MT 010, 

até o trevo da MT 249, daí segue para a esquerda na MT 249 até o trevo 

que vai para Nova Maringá/MT, daí segue no sentido Campo Novo do 

Parecis/MT, até uma placa preta da Fazenda Rincão Porã (Família 

Marcondes), daí segue à direita + aproximadamente 19km até o imóvel 

(Fazenda Dois Irmãos), atualmente denominada Fazenda Retorno, 

ocupada pelos arrendatários. Localizado aproximadamente 19km do 

asfalto MT 249, as margens de uma estrada vicinal não pavimentada, 

porém, de boa trafegabilidade durante todo o ano, e a aproximadamente 

55km de Campo Novo do Parecis/MT. Além disso está localizado a 

aproximadamente 420km (ida e volta) da sede desta Comarca. Imóvel 

matriculado sob o nº. 39162 no Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Diamantino/MT.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 3.110.289,87 (três milhões, cento e dez mil, 

duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos), em 27 de 

novembro de 2017, atualizado para R$ 3.859.164,59 (três milhões, 

oitocentos e cinquenta e nove mil, cento e sessenta e quatro reais e 

cinquenta e nove centavos), em 29 de outubro de 2018.

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Conforme descrição 

acima.

DEPOSITÁRIO(A): ADÃO GOMES TEIXEIRA, Rua Aparício (lado esquerdo), 

Conceição, Diamantino/MT e/ou Avenida Municipal nº. 1.049, São Benedito, 

Diamantino/MT.

ÔNUS: Consta Hipoteca em favor do Banco do Brasil S/A; Penhora nos 

autos nº. 1228-45.2011.811.0033 – Cód. 30473, em favor de Enio 

Desbessel, em trâmite na 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de São José 

do Rio Claro/MT; Penhora nos autos nº. 1551-13.2006.811.0005 – cód. 

30582, em favor da Forquímica Agrociências Ltda, em trâmite na 4ª VC da 

Comarca de Diamantino/MT. Outros eventuais constantes na Matrícula 

Imobiliária.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Jucemat nº. 22; Leiloeiro Rural 

Luiz Balbino da Silva, Famato nº. 66/2013 e Joabe Balbino da Silva, 

Jucemat nº. 29 e Famato nº. 067/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida ao leiloeiros será a 

seguinte remuneração: 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance 

vencedor em caso de bens imóveis e outros bens; e, em caso de 

suspensão, remissão, adjudicação, acordo e remição, a comissão será 

devida em 2,5% (dois e meio por cento) do preço constante da avaliação, 

a ser pago por quem der causa

 LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem 

pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e 

na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, através do 

site www.balbinoleiloes.com.br e www.leiloesjudiciais.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na 

mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os 

interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de até 

24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços ofertados e 

recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do 

leilão, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os 

arrematantes deverão garantir seu ato com sinal de 20% (vinte por cento) 

do respectivo valor ofertado pelo bem, depositando-o em 24 horas.

PAGAMENTO: O pagamento do preço ofertado no leilão deverá ser feito 

de uma única vez, em até 24 horas, após ter sido declarada a proposta 

vencedora pela leiloeira. (art. 892 do CPC).

 Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de 

determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito 

necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados ADÃO GOMES 

TEIXEIRA, e seu cônjuge FÁTIMA MARIA DA SILVA, BANCO DO BRASIL 

S/A, na qualidade de Credor Hipotecário, GEOVANI FONTANA E 

REGINALDO KROHLING, na qualidade de Arrendatário, bem como os 

eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, 

uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 

especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei.

Diamantino/MT, 06 de novembro de 2018.

Dilza Conceição Araújo

Gestora Judiciára

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010171-96.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLEI TERESINHA MOREIRA GONZALES (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

 

Nesta data envio intimação ao exequente para manifestar no prazo legal 

sobre o prosseguimento do feito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010743-18.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

J C L XAVIER - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA OLIVEIRA AGUIAR (EXECUTADO)

 

Nesta envio intimação ao exequente para manifestar no prazo legal sobre 

o prosseguimento do feito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-47.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA DA PENHA DOS S VASCONCELLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Nesta data envio intimação ao patrono do exequente para manifestar 

sobre o comprovante de pagamento ID 16368943

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010152-51.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR RAIMUNDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT0011097A-O (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nesta data envio intimação ao patrono do exequente para manifestar 

sobre o comprovante de pagamento ID 16302115

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011035-66.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LIMA DA SILVA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON MESSIAS SANTANA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo para comparecer perante esta secretaria, 

para retirar a Certidão de Crédito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-54.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nesta data envio intimação para o recorrido querendo apresentar 

contrarrazões recursais no prazo legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010502-44.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AILTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SATIL ANASTACIO FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010502-44.2012.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE AILTO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: SATIL ANASTACIO FERREIRA Vistos etc. Trata-se de 

embargos de terceiro movido por José Ailto de Almeida em face de Satil 

Anastácio Ferreira. É breve relatório. Decido. Alega a embargante que 

teve esbulhada a posse de 25 reses, decorrente da penhora realizada 

nos autos 015.2010, negando qualquer vínculo com o litígio que deu origem 

à dívida, bem como que os bens são de sua propriedade, devendo ser 

desconstituída a penhora efetivada. Na impugnação o embargado alega 

que não há prova de que o gado pertence ao embargante, refutando os 

argumentos lançados na inicial e requerendo a improcedência dos 

embargos. Os embargos geram um processo incidental à execução, com o 

início da demanda através do terceiro prejudicado com a constrição 

judicial, sendo este investido na condição de autor ou embargante. Neste 

caso, a funcionalidade é de ação de conhecimento, motivo pelo qual os 

embargos obedecem à regra geral, do processo de conhecimento, quanto 

à produção de provas. A regra geral do Código de Processo Civil de 

distribuição do ônus da prova, aplicável ao JEC, é inscrito no artigo 373 do 

CPC, verbis: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo do seu direito; Também, Araken de Assis, em sua Obra 

Manual do Processo de Execução, 7ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, pg. 1175: O ônus da prova, nos embargos, compete ao autor, 

quanto aos fatos constitutivos. No caso dos autos o embargante não fez 

prova segura da propriedade dos semoventes. De início é de se dizer que 

na época da apreensão dos bens o registro dos animais no INDEA era 

obrigatório e comum, até para realização das vacinas nos animais, sendo 

que não veio aos autos prova de que os animais estavam registrados em 

nome do embargante no órgão sanitário. Por outro lado, em nenhum 

momento o embargante prova ou alega que os animais tinham recebido 

sua marca, sendo inverossímil que alguém possua bovinos sem marca. 

Também, como alegado pelo embargado, a suposta vacina adquirida foi em 

momento posterior à apreensão. Por fim, a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça indica que a esposa do executado no processo principal indicou 

que os bens pertenciam a seu marido, de forma que tal certidão não foi 

desconstituída. Embora haja revelia do embargado ao não comparecer na 

audiência de instrução e julgamento, fato é que nos embargos não há 

revelia propriamente dita, bem como o ônus probatório dos fatos 

constitutivos continuam com o autor. Não tendo a parte autora 

comprovado o fato constitutivo de seu direito, qual seja, que o bem 

penhorado lhe pertence, prova que deveria ter sido produzida na 

audiência de instrução e julgamento, os embargos devem ser julgados 

improcedentes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de 

terceiros, pelos motivos acima expostos, resolvendo o mérito, na forma do 

artigo 487, I, do CPC. Após o trânsito em julgado da decisão, certifique-se 

e extraia-se cópia para os autos principais, arquivando-se estes autos 

com as baixas e anotações necessárias. Nos autos da execução, 

intime-se a parte a autora a dar continuidade no feito. Incabível 

condenação nas custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, a teor do que determina o artigo 54 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 7 de 

novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000995-71.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDERSON ALBINO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000995-71.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ANDERSON ALBINO DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 07 de 

novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 53/201 8-CNPar

 O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIM O JU IZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

 CONSIDERANDO a necessidade de retificar a Portaria 52/2018-CNPar em 

razão de erro material,

 RESOLVE:

Art. 1º - RETIFICAR Portaria 52/2018-CNPar, de 30/10/2018, que designou 

o servidor Eduardo Pinheiro Viana, matrícula 36697, Analista Judiciário 

PTJ, para exercer, a Função de Gestor Judiciário, na Secretaria da 4ª 

Vara:

Onde se lê: no período de 23/01/2019;

Leia-se: no período de 29/01/2019;

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 31 de outubro de 20 18.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Ju iz Diretor

PORTARIA N.º 127/2018-DF

O Excelentíssimo Juiz de Direito Alexandre Delicato Pampado, Diretor do 

Foro da Comarca de Primavera do Leste-MT, no uso de suas atribuições 

legais de Corregedor Permanente do Serviço Extrajudicial.

CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 104/2018-DF que designa a 

realização de correição extraordinária na serventia extrajudicial do 1º 

Ofício desta Comarca nos dias 08 e 09 de novembro de 2018;

CONSIDERANDO a convocação deste magistrado para participação de 

curso nas datas supracitadas;

RESOLVE:

Art. 1º - Redesignar a realização da correição extraordinária na serventia 

extrajudicial do 1º Ofício desta Comarca para os dias 03 e 04 de dezembro 

de 2018, a partir das 13:00 horas, prorrogando-se por mais dias, se 

necessário.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça, à OAB, ao Ministério Público, à Prefeitura 

Municipal, à Câmara Municipal, às incorporadoras imobiliárias e 

afixando-se cópia no átrio do Fórum.

Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002352-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

H. G. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SOLIMAN GROHS OAB - MT15081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. L. S. (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autor a dar prosseguimento ao feito requerendo o que de 

direito no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002220-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZETH MARIA DO CARMO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

lazaro martins moreira (INVENTARIADO)

 

Intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito requerendo que de 

direito no prazo de 5 dias sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002654-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

K. F. M. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689-O (ADVOGADO(A))

MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI OAB - MT0014026A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. K. D. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certifico que por determinação da MM. Juíza da 

Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o 

dia 07/12/2018 às 08:00 horas, Sala 02, que deverá ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, 

localizado na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida 

Paulo Cesar Aranda, número 241, Bairro Jardim Riva, neste município. 

PRIMAVERA DO LESTE, 7 de novembro de 2018. JULIANA OTTENIO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002654-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

K. F. M. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689-O (ADVOGADO(A))

MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI OAB - MT0014026A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. K. D. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certifico que por determinação da MM. Juíza da 

Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o 

dia 07/12/2018 às 08:00 horas, Sala 02, que deverá ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, 

localizado na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida 

Paulo Cesar Aranda, número 241, Bairro Jardim Riva, neste município. 

PRIMAVERA DO LESTE, 7 de novembro de 2018. JULIANA OTTENIO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004558-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MACEDO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA SANTOS DE MORAES NERES DA SILVA OAB - MT20215/O-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO SEBASTIAO VAZ DE MELLO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MAILZA VAZ DE MELO (HERDEIRO)

JULIO CESAR DE OLIVEIRA COUTO OAB - RJ80438 (ADVOGADO(A))

 

Intimar a Requerente para manifestar sobre a petição sob ID 116103387 no 

prazo de 10 dias.

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

Processo Número: 1000850-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. D. O. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. S. (RÉU)

 

Intimar a parte autora para manifestar sobre a devolução da Carta 

Precatória no prazo de 10 dias.

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

Processo Número: 1004308-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

K. M. T. (AUTOR(A))

S. Y. T. B. (AUTOR(A))

Y. S. T. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. B. (RÉU)

 

Intimar a parte autora para manifestar sobre a devolução da Carta 

Precatória no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007154-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. V. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D AVILA OAB - MT0014063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certifico que por determinação da MM. Juíza da 

Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o 

dia 07/12/2018 às 13:00 horas, Sala 02, que deverá ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, 

localizado na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida 

Paulo Cesar Aranda, número 241, Bairro Jardim Riva, neste município. 

PRIMAVERA DO LESTE, 7 de novembro de 2018. JULIANA OTTENIO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006725-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certifico que por determinação da MM. Juíza da 

Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o 

dia 07/12/2018 às 14:00 horas, Sala 01, que deverá ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, 

localizado na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida 

Paulo Cesar Aranda, número 241, Bairro Jardim Riva, neste município. 

PRIMAVERA DO LESTE, 7 de novembro de 2018. JULIANA OTTENIO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 124795 Nr: 7368-15.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDOD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA SALVADOR - 

OAB:OAB-MT 10.773-A

 Impulsiono os Autos para manifestação da parte autora, visto que 

conforme petição de fls. 447, foi realizada a juntada do CD com a oitiva da 

testemunha SAULI BARBIERI, de fls 456.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005973-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO KUCHLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIS BERTICELLI OAB - MT21675/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO VELHO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Intimo o advogado do autor para manifestar da devolução de 

correspondência para o requerido Armando Velho de Oliveira, informando 

novo endereço, no prazo de 05(cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 75447 Nr: 7762-27.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ZELENSKI, RUDIMAR ZELENSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOMÓVEIS DIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VIEIRA PINZON - 

OAB:MT/11479, MARCELLA CAROLINE GONÇALVES - OAB:13626, 

MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT, PAULO DE MORAIS ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:13044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Processo nº 7762-27.2010.811.0037 (Código nº 75447)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Edson Zelenski e Rudimar Zelenski

Executado: Automóveis Dias Ltda.

Vistos etc.

 Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento parcial da ordem 

de penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial de bloqueio 

de valores anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens passíveis 

de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso 

processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de 

Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.
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Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 08 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 138153 Nr: 9116-48.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI DEFAVERI, ALBERTO DARIVA, DIONYSIA DA 

COSTA FERNANDES, EDIVALDO APARECIDO MOTA, MARIA OLEZIA 

PIANOWSKI PAJANOTI, NELSON TRAMONTIN, NIVALDO ALARCON, 

RICARDO MIGUEL ANGEL RICCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Certifico que nesta data o advogado Dra. LORENA PEREIRA LIMA fica 

INTIMADA para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 158749 Nr: 8471-86.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO RODRIGUES PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 144677 Nr: 1888-85.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C DA ROCHA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 167115 Nr: 3767-93.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZA REGINA DOS SANTOS VINHAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Certifico que conforme informação as fls. 108 a audiência foi redesignada 

para o dia 07 de agosto 2019, às 15h00min, no Gabinete da 2ª Vara Cível 

deste Fórum. Certifico ainda que nesta data intimo os advogados das 

partes

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 126071 Nr: 8731-37.2013.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDMANN WALLIS MULLER JUNIOR, CAROLINE 

MAESTRI MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério de Morais Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MARINO 

SCHIOCCHET - OAB:SC/18333, IVAN ROBERTO MARTINS JUNIOR - 

OAB:SC 23.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, TATIANI PINTO DE LARA 

VIEIRA - OAB:MT/19497

 Certifico que conforme informação juntada, fls. 82, a audiência foi 

redesignada para o dia 07 de agosto 2019, às 15h00min, no Gabinete da 

2ª Vara Cível deste Fórum. Certifico ainda que nesta data intimo os 

advogados das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 45406 Nr: 926-43.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUAGRIL S/A EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - 

OAB:15818/PR, GUIOMAR MARIO PIZZATO - OAB:15 818, LÚCIO 

CLÓVIS PELANDA - OAB:PR.26360, OSVALDO KRAMES NETO - 

OAB:21186/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT, MARIA ELIANA GUILHERMETTI DE 

CARVALHO - OAB:10396

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados das partes para, 

manifestarem-se sobre a proposta de honorários apresentado pelo Perito 

Sr. Wilson Bernini às fls. 170/175, no prazo de 05 (cinco) dias.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001348-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIOS SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o autor para 

manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005384-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

apresentar as contrarrazões , no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004955-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO JULIO LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004955-70.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): RENATO JULIO LOURENCO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Defiro o pedido de produção de 

provas constante no ID nº 15837896 e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 20/02/2019 às 14h30min. Caso haja requerimento de 

depoimento pessoal pela parte contrária, ficam as partes desde já 

intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que se presumirão 

confessados os fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, 

comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 385, §1º, do 

Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser tempestivamente 

arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta 

decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em face 

do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código 

de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas ao ato 

processual independente de intimação realizada pelo Juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 11 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001771-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA ANTUNES DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003676-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO DE SOUZA NEVES (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não deu andamento ao 

feito, apesar de intimada pelo DJE. nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/2007-CGJ, item 9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para dar andamento ao feito, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

devolução.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001842-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI NARA OSS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não manifestou sobre a 

correspondência devolvida, apesar de intimada pelo DJE. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o que de 

direito, sob pena de extinção , no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000354-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J C ROLAMENTOS FILTROS E PECAS LTDA - ME (RÉU)

JOSE CLEBER CELESTINO DE JESUS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 16026573 , no prazo 

legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006442-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA MACHADO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT0014619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

UBIRACI DOS SANTOS ALVES GUIMARAES (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006442-41.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARCELA MACHADO 

FERREIRA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. Intimem-se as 

testemunhas UBIRACI DOS SANTOS ALVES GUIMARÃES e JULIANA 

MARTINS GARCIA LEMES para comparecer à audiência de inquirição, a 

ser realizada nesta Comarca, no dia 21/02/2019, às 13h30min. Cumpra-se. 

Comunique-se à Comarca Deprecante, prestando as informações. 

Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006442-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA MACHADO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT0014619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

UBIRACI DOS SANTOS ALVES GUIMARAES (TESTEMUNHA)

 

Certifico que a Carta Precatória não está instruída com a inicial e 

contestação, deste modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade de 

intimar a parte autora para providenciar a juntada dos referidos 

documentos, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005835-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON DE MORAIS DUARTE (REQUERIDO)

 

Certifico que a parte requerida foi devidamente citada e não contestou, 

deste modo, nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- 

CGJ, impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora 

para requerer o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003647-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J DE SANTANA JUNIOR & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

JOSE DE SANTANA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data as partes executadas não pagaram o 

débito e não ofereceram embargos, apesar de citadas.Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o que de 

direito , no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141432 Nr: 394-88.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPREMA TERRAPLANAGEM E 

TRANSPORTES LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de SUPREMA TERRAPLANAGEM E 

TRANSPORTES LTDA - ME, ambos devidamente qualificados nos autos.

À fl. 53, as partes realizaram composição amigável e pugnaram pela 

homologação do acordo e requerem sua posterior extinção.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fl. 53, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição 

de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais (fls. 16/17) e honorários 

advocatícios nos termos do acordo.

Ante a renúncia ao prazo recursal, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67270 Nr: 6976-17.2009.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÍTALO PAULO BORGHETTI, ALEIDES TEREZINHA 

FERIGOLLO BORGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ASSIS DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo decisão de fl. 618 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 16 de outubro de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169355 Nr: 4962-16.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ARAUJO TRAMARIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar a distribuição da Carta Precatória na comarca de Pedra Preta – 

MT, no prazo de 5 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41090 Nr: 3597-73.2006.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VTFDIEDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154619 Nr: 6571-68.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Bortolozzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:MT/17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA APARECIDA 

ZANELLA - OAB:PR 67842

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151475 Nr: 5034-37.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANOPAR ARMAZENS GERAIS COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, CARLOS ROBERTO ORSATO, ROSELAINE 

PEREIRA ORSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELAINE PEREIRA ORSATO, CARLOS 

ROBERTO ORSATO, MARCELINO JOSÉ ORSATO, GRANOPAR 

ARMAZENS GERAIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, TERESINHA 

DE BOVI ORSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, VALÉRIUS HATIRO 

KATO FALEIROS - OAB:MT 7.457-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍULA ALESSANDRA 

FACHIN PACKER FALEIROS - OAB:7.531-B/MT, VALÉRIUS HATIRO 

KATO FALEIROS - OAB:MT 7.457-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre documento de fls. 416, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171700 Nr: 6047-37.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BREMENIO CONCRETOS E ARGAMASSAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON PRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEHTLIN MAPIE PERÃO - 

OAB:OAB/MT 22.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 18515 Nr: 512-21.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPERSUL COMÉRCIO DE CEREAIS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ FAGUNDES, JORGE ARTUR 

ROSPIDE ACCYOLI, NEYSON LUIZ DE SOUZA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, CLAYTON OUVERNEI - OAB:13051, 

EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - OAB:10212/MT, FLAVIO DE 

PINHO MASIERO - OAB:OAB/MT 13.967

 Certifico que até a presente data a parte autora não manifestou no 

presente feito, fls. 286v, apesar de devidamente intimada conforme fls. 

290. Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre os documentos de fls. 291/293, no prazo de 05 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119838 Nr: 2286-03.2013.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. BARROS PRADO E CIA LTDA - ME, JOSÉ 

MANUEL DE ALBUQUERQUE E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141502 Nr: 429-48.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA ALFREDO CHAVENSE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA APARECIDA ARTMANN ZDYBICKI 

EIRELE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA BORGUETTI 

CARDOSO - OAB:RS/48107, ANA ISABEL DALPAI TOMASETTO - 

OAB:RS 47.929, ANGELA DAL PAI GIUGNO TOLEDO - OAB:RS/ 61.212, 

CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA - OAB:, EVELYN DA SILVAMOROSO - 

OAB:, JOVANA SOTTILI - OAB:RS/ 45E472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 5470 Nr: 47-56.1995.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR JORGE SECHI, DORVALINO SECHI, 

ARMELINDA BERTE SECHI, ELONI DE LIMA SECHI, SÍRIO SECHI, PAULO 

ROGÉRIO GOMES, REJANE LOURDES DA ROSA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, ZAID ARBID - OAB:1822A

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a correspondência devolvida de p.279/V, com 

anotação “ Desconhecido.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 210083 Nr: 4170-91.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/CE 6.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004872-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILTON MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1004872-20.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar as partes, para no prazo de 10 dias, 

manifestar sobre o laudo pericial juntado aos autos. Primavera do 

Leste/MT, 7 de novembro de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestor (a) 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002714-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA FELIX ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1002714-89.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar as partes, para no prazo de 10 dias, 

manifestar sobre o laudo pericial juntado aos autos. Primavera do 

Leste/MT, 7 de novembro de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestor (a) 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002127-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA EDINI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1002127-67.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar as partes, para no prazo de 10 dias, 

manifestar sobre o laudo pericial juntado aos autos. Primavera do 

Leste/MT, 7 de novembro de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestor (a) 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002127-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA EDINI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1002127-67.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar as partes, para no prazo de 10 dias, 

manifestar sobre o laudo pericial juntado aos autos. Primavera do 

Leste/MT, 7 de novembro de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestor (a) 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004345-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ILMO ANTONIO KLEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1004345-68.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar as partes, para no prazo de 10 dias, 

manifestar sobre o laudo pericial juntado aos autos. Primavera do 

Leste/MT, 7 de novembro de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestor (a) 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001815-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1001815-91.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar as partes, para no prazo de 10 dias, 

manifestar sobre o laudo pericial juntado aos autos. Primavera do 

Leste/MT, 7 de novembro de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestor (a) 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000487-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISDETE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000487-29.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar as partes, para no prazo de 10 dias, 

manifestar sobre o laudo pericial juntado aos autos. Primavera do 

Leste/MT, 7 de novembro de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestor (a) 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002453-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO PAULUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1002453-27.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar as partes, para no prazo de 10 dias, 

manifestar sobre o laudo pericial juntado aos autos. Lidiane Memoria 

Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006917-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006917-94.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: MIGUEL MARQUES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por MIGUEL MARQUES em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador de Neoplasia 

maligna dos nervos periféricos e sistema nervoso autônomo, bem como 

Hernia de Disco, impedindo-o de trabalhar. É o breve relatório. Fundamento 

e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela 

antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. 

De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em 

vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se 

divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: 

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a 
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prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado restaram 

demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, existe início de prova 

material, bem como indícios de incapacidade laboral. Diante das alegações 

e dos exames médicos juntados, resta demonstrada a incapacidade 

temporária da parte requerente para o labor, bem como a inexistência de 

recursos próprios e da sua família para prover a sua subsistência, razão 

pela qual DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n.01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Ademais, 

em razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, 

nomeio o médico DR. LEONARDO LOTUFO BUSSIKI (Ortopedista), com 

endereço na Avenida PROF TEREZA LOBO, 60, AP n. 1001, Bairro 

ALVORADA, Cuiabá/MT, telefones: (65) 3054-7075 e (65) 981001090, 

e-mail: leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia. Levando-se 

em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31-624.577.924-7, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004219-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE DE LURDES KAISER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1004219-18.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Requerente para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões. Primavera do Leste/MT, 7 de novembro de 

2018. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000637-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERICA CRISTINA DA SILVA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000637-44.2017.8.11.0037 CERTIDÃO CERTIFICO que a parte requerente 

deixou de comparecer à perícia designada. Primavera do Leste/MT,7 de 

novembro de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 140524 Nr: 10528-14.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - OAB:8.645, 

TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO - OAB:MT 11.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 10528-14.2014.811.0037 (Código 140524)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por VAGNER 

FERREIRA DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 160/161, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 160/161.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 06 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122425 Nr: 4959-66.2013.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA APARECIDA DA SILVA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJACKSON DA SILVA 

LOPES - OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de fls. 148/154, para 

DETERMINAR: i.A aplicação de juros no patamar de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento) por se tratar de Fazenda Pública, nos valores até 

29/06/2009, sendo que, posteriormente, deve ser utilizado o índice de 

remuneração oficial da caderneta de poupança.ii.Quanto à correção 

monetária aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E);iii.Que o cálculo seja elaborado de acordo com o valor do 

vencimento das férias de cada ano;iv.A aplicação do termo inicial dos 

juros de mora como sendo a citação da parte executada no processo de 

execução.Ademais, considerando o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça de que é possível a fixação de honorários no caso de acolhimento 

da impugnação, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso apontado 

na execução em favor do advogado público.Após o prazo recursal, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 121 de 509



intime-se a parte exequente para apresentar novo cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias, seguindo as diretrizes apontadas nesta decisão.Com a 

juntada dos cálculos, intime-se a parte executada para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 

2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128915 Nr: 1789-52.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDA MARIA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:MT/12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1789-52.2014.811.0037 (Código 128915)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por IDA MARIA DE 

FREITAS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 82/83, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 82/83.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 06 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175551 Nr: 8281-89.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYMUNDA DE SOUZA FRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8281-89.2016.811.0037 (Código 175551)

 Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso do prazo recursal.

Em seguida, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000624-79.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUADAGNIN COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA GONSALVES SUASSUMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000624-79.2016.8.11.0037. REQUERENTE: GUADAGNIN COMERCIO DE 

VESTUARIO LTDA - ME REQUERIDO: ANA PAULA GONSALVES 

SUASSUMA Vistos, Intime-se a parte autora, para juntar a Carta de 

Preposição, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 6 de novembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011479-03.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDERSON ALVES GOMES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

FELIPE GONCALVES JACOMO (TERCEIRO INTERESSADO)

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Números do 

Processo: 8011479-03.2013.8.11.0037- 1005083-56.2018.8.11.0037 

Espécie: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO Parte(s) Exequente(s): ALVARO MENEZES. Parte(s) Ré(s): 

JANDERSON ALVES GOMES. Parte(s) Embargante(s): DYONATHAN 

MARIO SONAGLIO. Parte(s) Embargada(s): FELIPE GONÇALVES 

JÁCOMO. Data e horário: 05 de novembro de 2018, 13h30min. PRESENTES 

Juiz Dr (o) EVINER VALÉRIO. Parte(s) Exequente(s): ALVARO MENEZES. 

Advogado (a): ALVARO MANEZES. OAB/MT. 13.322. Parte Executada(s): 

JANDERSON ALVES GOMES. Parte Embargante(s): DYONATHAN MARIO 

SONAGLIO. Advogado (a): ALVARO MENEZES. OAB/MT. 13.322. Parte(s) 

Embargada(s): FELIPE GONÇALVES JÁCOMO. Advogado(a): HILÁRIO 

AMARAL NETO. OAB/MT. 20.900/O OCORRÊNCIAS Aberta a sessão, feito 

o pregão, foram constatadas as presenças acima mencionadas. 

Declara-se a conexão entre os autos acima referidos para fins de 

realização de audiência de instrução una e julgamento. Esclarecidos os 

objetivos da audiência e proposta a conciliação com base nos termos do 

artigo 359, do Código de Processo Civil, as partes não chegaram ao 

acordo. Ante de iniciar a instrução, pelo juízo foi observado que não 

consta nos autos a impugnação aos embargos de terceiro proposto por 

Dyonathan Mario Sonáglio. Com o objetivo de unificar a instrução em 

relação a todos os feitos, foi indagado ao Advogado do embargado sobre 

a possibilidade de apresentar os possíveis embargos nesta audiência, 

com o que o mesmo concordou, no sentido de que apresentará oralmente 

nesta audiência indicando e colando partes da peça de embargos à 

execução proposta nos autos 8011479.03-2013.8.11.0037. Indagadas as 

partes contrárias, houve concordância com o procedimento. Assim, o 

embargado Felipe Gonçalves Jácomo apresentou a impugnação nos 

seguintes termos: MM. Juiz dada venia não trouxe os presentes embargos 

qualquer matéria de fato ou de direito que pudesse efetivamente alterar 

quaisquer dos pedidos dentro do processo do Sr. Felipe Gonçalves 

Jácomo x Álvaro Menezes e Janderson Alves Gomes. Impugna-se os 

tópicos de assistência judiciária gratuita, bem como impugnação do valor 

da causa por não estarem em consonância com o ordenamento jurídico 

pátrio. Em matéria preliminar, argui-se carência da ação do presente 

embargos eis que não foi requerido a procedência da presente ação 

ensejando assim, o julgamento sem resolução de mérito dos embargos. 

Argue também, a matéria preliminar como matéria de mérito. O Embargante 
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é proprietário e legítimo possuidor do veículo automotor modelo: GM/Celta, 

cor preta, ano 08/08, placa MEX 2703, CHASSI 9BGRX08908G258294, 

conforme atesta documento anexo. A aquisição da propriedade e da 

posse do bem deu -se após a celebração de instrumento particular de 

compra e venda, com o Sr. Janderson Alves Gomes, executado no 

processo de execução em tela (doc. Anexo). O referido contrato fora 

assinado conjuntamente por ambos, bem como por duas testemunhas 

idôneas em 04 de outubro de 2014 (doc. Anexo). Por sua vez, tendo em 

vista que o aludido veículo era objeto de alienação fiduciária, onde o 

Banco Bradesco Financiamentos S.A detinha o domínio resolúvel e a 

posse indireta do mesmo, ficou estipulado nos termos do contrato que o 

Embargante pagaria R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diretamente ao Sr. 

Janderson, ora Embargado e assumiria as 23 (vinte e três) parcelas 

restantes do Contrato de Alienação Fiduciária perante a Instituição 

Financeira (nos termos da cláusula 1ª do contrato), o que fora 

integralmente adimplido, conforme consta dos recibos e extrato de 

quitação em anexo. Repise -se , a posse do veículo se transmitiu ao 

Embargante no ato da assinatura do contrato, todavia, a transferência de 

propriedade perante o Órgão do Detran se daria somente após a quitação 

do veículo, sendo este encargo de incumbência do Embargado Janderson, 

conforme previsão na cláusula 6ª do contrato. Tal transferência nunca 

ocorreu, pois, o Embargado Janderson sempre se esquivou desse 

encargo quando procurado pelo Embargante. Vale frisar, que além do 

contrato carreado nos autos, dois fatos de suma importância comprovam 

de forma inquestionável que o veículo em comento estava na posse, bem 

como é de propriedade do Embargante. Vejamos! Por primeiro, insta relatar 

que o Embargado Janderson propôs em 22 de julho 2016, ação de 

execução c/c danos morais (doc. Anexo) em face do Embargante, na qual 

tramita perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste 

sob o Código nº 169308 , e , conforme se denota dos autos retro 

mencionado , buscava o Embargado na aludida ação que o Embargante 

cumprisse o contrato, tendo em vista a mora deste em algumas parcelas 

do financiamento, contudo, diante da quitação integral do financiamento 

por parte do Embargante antes mesmo da propositura d a ação, esta 

persistiu tão somente quanto ao pedido de danos morais, conforme consta 

dos andamentos do processo em anexo. Por segundo, vale ressaltar que 

em 1 7 de abril de 2017, o Embargante foi detido pela Polícia Militar no 

município de Jaciara/MT, conduzindo o veículo objeto do embate, o que 

ensejou, inclusive, o processo criminal sob o código nº 93169 (doc. 

Anexo), que tramita perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, 

onde o Embargante responde como incurso nas disposições do artigo 306, 

caput, do CTB , eis que supostamente conduzia o referido veículo sob 

influência de álcool. Dessa forma, resta incontroversa que o veículo 

supracitado é de propriedade e posse do Embargante. Ocorre que, na 

data de 13 de abril do corrente ano o Embargante foi surpreendido com o 

mandado de busca e apreensão do referido bem, expedido por este Juízo, 

nos autos da ação de execução promovida pelo Embargado Álvaro 

Menezes em face do também Embargado Janderson. Ocorre ainda, Vossa 

Excelência, que o Embargante não é parte no mencionado processo de 

execução, e que, apesar do contrato de compra e venda ter sido 

constituído posterior à ação de execução, o acordo celebrado no 

processo de execução , entre os Embargados , fora feito 04 anos após a 

aquisição do veículo pelo Embargante . Inclusive, tal acordo causa 

bastante estranheza, vez que é imaginável alguém como o Sr. Álvaro, que 

é advogado, firmar acordo aceitando um bem como forma de pagamento 

sem ao menos ter o prévio conhecimento/contato do objeto para fazer 

qualquer análise de viabilidade ou de valor, haja vista que quando os 

Embargados firmaram o aludido acordo e assinaram o recibo de 

transferência do veículo junto ao cartório de registro, o mesmo se 

encontrava na posse do Embargante no município de Jaciara/MT. 

Igualmente causa estranheza o fato do documento e recibo de 

transferência por eles assinado e juntados nos autos de execução serem 

do ano de 2013, o que reforça a tese de que desde 2014 o veículo estava 

na posse do Embargante. Além disso, os Embargados alegam no referido 

acordo que o veículo seria entregue apenas em 08 de fevereiro de 2018, 

sob o argumento de que o Executado faria uma última viagem com o 

veículo antes de entregar o bem ao Exequente. Tal acordo, bem como a 

história da viagem não passam de UMA TREMENDA MENTIRA para 

justificar o posterior uso da medida de busca e apreensão. Pois desde o 

princípio era sabido pelo Exequente que o veículo nunca seria entregue a 

ele de forma espontânea pelo Executado e tampouco pelo Embargante, em 

que pese , tornou -se vítima do conluio ardiloso dos Embargados. Assim, 

não restou outra alternativa ao Embargante senão a de se valer da 

presente ação e requerer o lhe seja de direito! Impugna-se os documentos 

apresentados, pois imprestável ao fim almejado. Pelo exposto, requer a 

improcedência da presente ação e da preliminar arguida bem como ratifica 

in totun, todos os pedidos constantes dos embargos de terceiros 

promovido pelo Felipe Gonçalves Jácomo. Pela ordem pediu a palavra o 

exequente Álvaro Menezes que se manifestou: MM. Juiz, considerando a 

divergência existente sobre o valor do bem (Celta) em questão, o 

exequente objetivando a transparência na decisão de Vossa Excelência 

entendeu por bem requerer junto a própria concessionária montadora do 

veículo retro descrito. Neste sentido, fora requisitado junto a gerência 

comercial da concessionária Diferente Chefrolet desta cidade, para que 

fosse no local que encontrava o veículo e promovesse a avaliação nos 

termos legais. No que for observado pelo embargante (Felipe) este por 

sua vez entendeu que o valor do bem seria no importe de 

R$14.101,00(quatorze mil, cento e um reais), total de fato e de direito, o 

veículo com o ano de modelo das condições seriam caso, ele obtivesse os 

acessório majorantes. Logo, observa-se que a avaliação feita pela 

referida concessionária levou em consideração não apenas estes objetos 

inexistentes no veículo, mas também as condições que o mesmo se 

encontrava, cujos detalhes de encontra na documentação ora suscitada. 

A seguir, teve a oportunidade de se manifestar sobre a juntada e sobre o 

conteúdo do documento a parte contrária, e o fez nos seguintes termos: 

MM. Juiz Requer o indeferimento da pretensão arguida do embargado eis 

que este documento teria que ser ingressado com a inicial e não na 

instrução do processo. Esta atitude acarreta a preclusão temporal do 

referido documento, é o que requer. Pelo Juiz foi decidido: Considerando o 

princípio da contração das provas na audiência de instrução e julgamento 

prevista no artigo 33 da Lei n°9.099/95, norma essa especial e que 

prevalece em relação ao Código de Processo civil, Defiro a juntada dos 

documentos conforme postulado. A seguir, foi colhido o depoimento 

pessoal das pessoas de Felipe Gonçalves Jácomo, Dyonathan Mario 

Sonágrio e Janderson Alves Gomes, sendo por meio do sistema digital, 

com gravação de som e imagem, nos termos do Provimento nº 

12/2011-CGJ, encontrando-se no CD (CD – Processo), do qual será feita 

uma cópia (DVD – Segurança da Serventia). Por fim, as partes informaram 

não possuírem mais provas a serem produzidas, dispensando a prova 

testemunhal. DELIBERAÇÕES Pelo Juiz Leigo foi decidido: Vistos etc. 

Declaro encerrada a instrução processual. Façam-se os autos conclusos 

para sentença. Nada mais havendo a consignar, por mim, Willian de 

Oliveira Lopes Carvalho, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007198-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA FERNANDES FRAZAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007198-50.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOVELINA FERNANDES 

FRAZAO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, O Parecer Técnico do NAT nº 2044/2018 

trouxe as seguintes conclusões: (...) 3. Da patologia alegada: Existe um 

relatório (rubricado, não carimbado), presumivelmente feito por médico 

informando sobre a doença e da necessidade do procedimento. Não foram 

apresentados exames comprobatórios. 4. Da solicitação: A angioplastia 

coronária com implante de “stent” é uma das alternativas possíveis para o 

tratamento da insuficiência coronariana, podendo também ser abordada 

por cirurgia de revascularização do miocárdio (principalmente em 

pacientes multi artérias) ou até tratamento clínico. O tratamento é 

determinado individualmente conforme as características da doença de 

cada paciente e por médico especialista que acompanha o caso. 5. 

Quanto ao pedido: O pedido não foi feito conforme as normas do SUS (não 

foi apresentada cópia de AIH e não consta evolução no sistema SISREG). 

O procedimento solicitado tem cobertura pelo SUS. 6. Quanto à urgência 

do procedimento: A doença arterial coronariana é patologia que requer 

tratamento rápido, pois atrasos podem levar a consequências como a 
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morte súbita. Portanto devem ser tratados como URGENTES. Atrasos 

podem levar a consequências como morte súbita, porem seria apropriado 

que a Requerente apresentasse ao Juízo comprovação da doença e de 

que já procurou atendimento junto ao SUS e este não lhe foi concedido. Em 

razão das conclusões do Parecer Técnico, emende a parte autora a 

petição inicial (art. 320 e art. 321, ambos do CPC, c/c art. 27 da Lei 

12.153/2009), para juntar o laudo médico com indicação objetiva do 

tratamento efetivamente prescrito, bem como que caracterize 

expressamente o quadro clínico de risco imediato1, justificador da 

urgência/emergência afirmada e apto a autorizar a tutela provisória de 

urgência de natureza satisfativa. Ainda, apresente a autora o 

comprovante do pedido administrativo perante o SUS ou justifique a 

impossibilidade de o fazer. Fixo o prazo de até 10 (dez) dias (art. 321 do 

CPC). Cumprida a diligência, solicite-se novo Parecer Técnico do NAT, 

encaminhando-se todas as peças deste feito. Após, promova-se a 

imediata conclusão. Cumpra-se com urgência, servindo o presente de 

mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 06 de novembro de 

2 0 1 8 .  E v i n e r  V a l é r i o  J u i z  d e  D i r e i t o 

________________________________ 1 Enunciado 51 - Saúde Pública - 

Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer 

relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico 

de risco imediato. (II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de 

Justiça. São Paulo, maio de 2015).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010073-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE PARA NO PRAZO SOLICITADO DE 60 DIAS 

INFORMAR O NOVO ENDEREÇO SOB PENA DE ARQUIVAMENTO, SEM 

NOVA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006435-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR SOBRE O COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO JUNTADO AOS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DE ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO O PROMOVENTE/EXECUTADO para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da condenação, sob pena de execução e multa de 

10% nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o promovente/executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento da condenação, sob pena de execução e multa de 10% nos 

termos do artigo 523, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006463-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE PEREIRA ANDRADE LELES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo o promovido a efetuar o pagamento do remanescente conforme 

petição anexa ou requerer o que de direito no prazo de cinco dias sob 

pena de penhora.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006432-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLY ALMEIDA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

intimo o promovente a se manifestar quanto ao comprovante de 

pagamento juntado aos autos e requerer o que de direito no prazo de 

cinco dias sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001876-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA LEITE DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimo o promovente a se manifestar quanto a carta de citação juntada aos 

autos e requerer o que de direito no prazo de cinco dias sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011504-45.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER AUGUSTO BUSS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER AUGUSTO BUSS OAB - MT0012628A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUACI BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos regulamentares, impulsiono o feito para intimar o polo ativo, na 

pessoa do(s) seu(s) advogado(s), acerca do documento juntado no Id 

9148611, bem como para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) 

dias. Observação: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço: 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006. Primavera do Leste/MT, 7 de novembro de 2018. Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011479-95.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DALILA DA CRUZ NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte executada para efetuar o pagamento da condenação, no 

valor de R$ 986,35 (novecentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco 

centavos), no prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 07 de novembro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003176-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA SIQUEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003176-46.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JACIRA SIQUEIRA CAMPOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em Correição, Dispensado o relatório na forma do que dispõe o art. 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por danos morais c/c antecipação de tutela de urgência 

pleiteado por Jacira Siqueira Campos em face de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A, devidamente qualificados. Pois bem. 

Compulsando detidamente os presentes autos verifiquei que a parte 

reclamante ajuizou ação contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S.A, discutindo a validade do contrato 0001758401201605, no 

valor de R$ 35,01 (trinta e cinco reais e um centavo), com inclusão SCPC 

São Paulo/SP em data de 30/05/2016. No mesmo dia, o reclamante também 

ajuizou ação judicial sob o n.º 1003176-46.2018.8.11.0037, fundamentado 

no contrato de n°20151647385903, no valor de R$71,79(setenta e um 

reais e setenta e nove centavos), com data de inclusão no SCPC São 

Paulo/SP em 27/07/2015. Não obstante, o autor também ajuizou no mesmo 

dia a ação judicial sob o n°1003178-16.2018.8.11.0037, fundamentado no 

contrato n°0001758401201606, no valor de R$33,27(trinta e três reais e 

vinte e sete centavos), com data de inclusão no SCPC São Paulo/SP em 

28/06/2016. É o breve relato. Decido Pois bem. Analisando os elementos 

disponíveis nestes autos, verifica-se que as petições iniciais encartadas 

neste fei to e no de n.º 1003174-76.2018.8.11.0037 e 

1003178-16.2018.8.11.0037, são idênticas, trazendo a mesma causa de 

pedir. O fato de uma inicial discutir a ausência de relação jurídica 

decorrente da cobrança indevida do valor de R$ 35,01 (trinta e cinco reais 

e um centavo) o valor de R$71,79(setenta e um reais e setenta e nove 

centavos) e a outra de R$33,27(trinta e três reais e vinte e sete centavos) 

não tem o condão de descaracterizar a identidade das demandas, razão 

por que deve ser reconhecida a conexão. Nesse contexto, impõe 

considerar que a conexão é matéria de ordem pública, devendo ser 

reconhecida de ofício pelo magistrado, consoante dispõe o § 5.º, do art. 

337, do CPC/2015, que expressamente prescreve o seguinte: § 5º 

Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz 

conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Assim, diante 

dessas considerações, aliado a pretensão deduzida pela parte autora nas 

ações, denota-se que o fato motivador da demanda reside na alegada 

inexistência de relação jurídica decorrente dos contratos sob o n.º 

0001758401201605, n°20151647385903 e n°0001758401201606, tendo, 

inclusive as mesmas partes e causa de pedir. Forçoso reconhecer ainda, 

a impossibilidade de tripla compensação financeira pelo mesmo fato, 

tornando-se inviável que nova pretensão seja ajuizada, sob pena de 

favorecimento ao enriquecimento sem causa. Portanto, não há dúvida, que 

a presente demanda obstaculiza a efetivação de um dos mais importantes 

critérios do sistema dos Juizados Especiais, que é a celeridade, prevista 

no art. 2.º da Lei 9.099/95. Sobre o assunto, vejamos a jurisprudência da 

Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

Distrito Federal, in verbis: DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. 

CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA. 01. A identidade da causa de 

pedir remota - próxima ou remota - é suficiente para configurar a conexão 

entre duas demandas. 02. Tratando-se de responsabilidade solidária, 

faculta-se ao autor demandar contra um ou alguns dos responsáveis em 

um único processo. Não pode, contudo, buscar indenizações autônomas 

pela ocorrência do mesmo fato. 03. Nesse contexto, não pode a parte, sob 

a alegação de ocorrência de dano moral, oriundo de indevida inscrição do 

seu nome no rol dos devedores, intentar ações autônomas contra o 

comerciante e o serviço de proteção ao crédito. A solidariedade impõe 

processo único, pois, ao contrário, do mesmo fato e prejuízo, poderia advir 

dupla indenização. 04. Recurso conhecido e improvido. Sentença 

confirmada. (TJ-DF - ACJ: 20070310036708 DF, Relator: Sandoval Oliveira, 

Data de Julgamento: 07/08/2007, Primeira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 18/09/2007 

Pág. : 144) Ante o exposto, nos termos do art. 55, do CPC/2015, 

reconheço de ofício a conexão entre a presente demanda e àquela 

a u t u a d a  s o b  o  n . º  1 0 0 3 1 7 4 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7  e 

1003178-16.2018.8.11.0037, eis que entre as ações há inconteste 

identidade de causa de pedir (ausência de relação jurídica). E, via de 

consequência, com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual previstos no art. 2.º da Lei 9099/95, bem como da 

concentração dos atos processuais, JULGO EXTINTO sem julgamento do 

mérito o processo ajuizado por Jacira Siqueira Campos contra o Energisa 

Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. Faculto a repropositura das 

ações em uma única demanda, visto que todas discutem supostos débitos 

tendo as mesmas partes e causa de pedir, sendo incongruente triplicar os 

atos processuais, em evidente prejuízo da racionalidade, celeridade e 

concentração dos atos processuais, só porque provavelmente "a parte" 

quer ganhar múltiplas indenizações. Sem custas e honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. REVOGO A DECISÃO 

PROFERIDA NO EVENTO 15697473. Transitada em julgado, arquive-se, 

com as cautelas e anotações necessárias. Publicada e registrada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 09 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000691-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL GOMES BRITO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UBALDO LUIZ MACHADO (EXECUTADO)

VALDECIR LEONARCZYK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos regulamentares, impulsiono o feito para 

intimar a(s) parte(s) devedora(s), UBALDO LUIZ MACHADO, por 

intermédio do(a,s) advogado(a,s) habilitado(a,s), acerca do cumprimento 

da sentença requerido nos autos digitais, para fins de adimplemento da(s) 

obrigação(ões), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%, 

de acordo com o artigo 523 do Código de Processo Civil. Documentos 

vinculados: Petição de cumprimento de sentença e planilha atualizada 

do(s) débito(s) (Id: 12957796). Observações: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço: https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos termos do 

artigo 9.º da Lei 11.419/2006. Primavera do Leste/MT, 7 de novembro de 

2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010638-03.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DE OLIVEIRA CARVALHO (EXECUTADO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 8010638-03.2016.8.11.0037 Promovente: 
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APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME Promovido: DANIEL DE OLIVEIRA 

CARVALHO Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por APP 

IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME em face de DANIEL DE OLIVEIRA 

CARVALHO. Analisando-se os autos, verifica-se que não foi possível 

penhorar o bem indicado, uma vez que o réu não foi encontrado. Em razão 

disso, a requerente foi intimada para se manifestar quanto a negativa da 

penhora de bens do réu, entretanto se manteve inerte. Assim, deve o 

processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme leciona o artigo 

485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a autora não 

promoveu as diligências necessárias para preenchimento dos 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, bem 

como se manteve inerte por mais de 30 (trinta dias). Vejamos: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 

extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

incisos III e IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 26 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 26.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002238-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. BUSNARDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA GOMES PEREIRA (EXECUTADO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 1002238-85.2017.8.11.0037 Promovente: 

S. L. BUSNARDO - ME Promovido: ROSANGELA GOMES PEREIRA Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por S. L. BUSNARDO - ME em face 

de ROSANGELA GOMES PEREIRA. Analisando-se os autos, verifica-se 

que a parte autora pediu suspensão do feito por 90 (noventa) dias, para 

diligenciar em busca do endereço atualizado da ré. O prazo da suspensão 

do feito já transcorreu e a parte autora foi intimada para dar 

prosseguimento, entretanto até o presente momento não se manifestou. 

Assim, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme 

leciona o artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, uma vez 

que a autora não promoveu as diligências necessárias para 

preenchimento dos pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido do processo, bem como se manteve inerte por mais de 30 (trinta 

dias). Vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por 

não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, conforme art. 485, incisos III e IV do CPC. Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no 

PJE. Primavera do Leste, 26 de outubro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

26.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000783-51.2018.8.11.0037 

Promovente: LEONARDO GOMES BEZERRA Promovido: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por LEONARDO GOMES BEZERRA em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação tempestiva. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Passo à análise do mérito. Alega o requerente que tomou 

conhecimento de que a ré estava oferecendo bolsas de estudo de 60%, 

com isso foi até a instituição e se matriculou para cursar agronomia. Aduz 

que não conseguiu obter a bolsa de 60% e sendo assim, retornou à IES e 

requereu a desistência do curso. Assevera que em dezembro de 2017, ao 

tentar efetuar compra a prazo, foi informado de que havia restrição em 

seu nome junto ao SPC inserido pela requerida e que estaria impedido de 

realizar compra. Ressalta que em consulta ao SPC/Serasa, constatou uma 

dívida de R$ 4.254,00 e que não foi notificado previamente da 

negativação, tendo a ré lhe causado transtornos psicológicos. A 

instituição ré, por sua vez, contesta a ação aduzindo que o autor efetuou 

sua matrícula, assinou o contrato e inclusive efetuou o pagamento da 

primeira mensalidade. Afirma que o autor tinha conhecimento dos termos 

do contrato, bem como que estava estabelecido que em caso de 

desistência o requerente deveria realizar o pagamento de todas as 

mensalidades vencidas até a data da realização do pedido. Alega que o 

débito objeto da negativação se referem as mensalidades em aberto até o 

pedido de desistência. Por fim, afirma que não cometeu nenhum ato ilícito, 

posto que agiu dentro de seu direito. Analisando a questão discutida e as 

provas constantes nos autos, verifico que os pedidos do autor não 

merecem prosperar, uma vez que a requerida comprovou suas alegações, 

trazendo aos autos documentos que comprovam o vínculo entre as 

partes, a regular matrícula do requerente e o pagamento da primeira 

mensalidade. Com base nos documentos juntados aos autos, pode-se 

concluir que o autor tinha pleno conhecimento dos termos estabelecidos 

no contrato e por mera liberalidade requereu a desistência somente quatro 

meses após a matrícula. Em que pese o autor alegue não ter assistido a 

nenhuma aula, tal fato não extingue o contrato. Além disso, conforme 

contrato devidamente assinado, o autor contratou os serviços da ré e 

estes sempre estiveram à sua disposição. Ou seja, a ré cumpriu com o 

contratado e disponibilizou os serviços, sendo que o autor, por sua livre 

decisão, não participou das aulas ministradas. Quanto à dívida cobrada 

pela ré, entendo que esta é devida, uma vez que o pedido de desistência 

somente foi requerido na data de 12 de abril de 2017 e o autor possuía 

débitos com ré referentes às mensalidades em atraso. O Contrato 

realizado entre as partes está claro ao constar que em caso de 

desistência, o aluno fica responsável pelo pagamento das mensalidades 

até a data do pedido. Ainda, é lícito a cobrança das mensalidades mesmo 

que o aluno não tenha frequentado as aulas, uma vez que o serviço foi 

contratado e disponibilizado. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE 

ENSINO. A COBRANÇA PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

CONTRATADOS E DISPONIBILIZADOS AO ALUNO É POSSÍVEL MESMO 

QUE NÃO TENHA FREQUENTADO ÀS AULAS. SENTENÇA DE 
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PROCEDÊNCIA MANTIDA. PRECEDENTE DO STJ. UNÂNIME. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079058210, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, 

Julgado em 10/10/2018)”. Portanto, a requerida agiu dentro de seu direito e 

não cometeu qualquer ilegalidade, não tendo que se falar em declaração 

de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais. Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO 

TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e: a. Revogo a liminar 

concedida nos autos; b. Indefiro o pedido de dano moral; c. Indefiro o 

pedido de declaração de inexistência de débito. Sem ônus sucumbenciais 

e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no 

PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz 

de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 29 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 29.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007199-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WIDALINO ZULISKE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007199-35.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WIDALINO ZULISKE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Trata-se de Ação ordinária de obrigação de fazer com 

tutela de urgência proposta por WIDALINO ZULISKE em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT (todos qualificados na petição inicial), em que pretende a 

concessão antecipada dos efeitos da tutela de mérito, visando consulta 

com MÉDICO ORTOPEDISTA ESPECIALISTA EM QUADRIL, além de outros 

tratamentos que se fizerem necessários. Relata na petição inicial que é 

portador de COXARTROSE PÓS-TRAUMÁTICA (CID M 16.5); necessita da 

consulta para identificação da abordagem terapêutica mais efetiva; a 

situação é de urgência; é hipossuficiente econômico, pois não possui 

recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do tratamento; 

procurou obter a prestação de saúde administrativamente, porém o Poder 

Público se manteve inerte, bem como não sinalizou um prazo para a 

realização da consulta. O Núcleo de Apoio Técnico emitiu Parecer Técnico 

nº 2043/2018. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está 

inserta, por ora, na competência deste Juízo, em conformidade com a Lei 

nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, 

caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é 

possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários 

mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício 

ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta 

reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. (...) Art. 303. Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) (Destaquei) 

Considerando o protocolo de entrada do(s) tratamento(s) perante a 

Central de Regulação do SUS, no Id 16216250, o Ofício nº1078 

encaminhado à Secretaria de Saúde, no Id 16217058, o parecer do NAT e 

o Relatório Médico nos quais consta a especificação do(s) 

procedimento(s) requerido(s), além do conjunto da postulação, 

demonstram a necessidade da consulta pleiteada, uma vez que foi 

suficiente para o próprio SUS aceitar os respectivos pedidos no âmbito 

administrativo e promover o encaminhamento/inclusão das prestações de 

saúde em sua central de regulação de vagas, sobejando, por conseguinte, 

atendido o requisito da probabilidade do direito buscado. No que diz 

respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

verifica-se pelo tempo mínimo legal de trâmite do processo, uma vez que, 

se ao final a sentença for favorável ao(à) requerente/substituído(a), 

este(a) já poderá ter a sua condição agravada, talvez irremediavelmente. 

No mais, protelar o tratamento requerido, implicaria, em última análise, em 

desperdício de recursos públicos, haja vista a eventual necessidade de 

repetição dos procedimentos já realizados. Por fim, destaco que, no que 

diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento 

antecipado, o direito alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, 

bem como não constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito 

é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses 

casos, devem prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o interesse 

econômico do ente público (Nesse sentido são os seguintes precedentes: 

TJ/MT, AI, 123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara 

Cível, Data do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação no DJE 

19/12/2014. TJ-SC, AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), 

Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, 

Segunda Câmara de Direito Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 

(Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª 

Câmara Cível.). Diante do exposto, com supedâneo no artigo 3º da Lei 

12.153/09 c/c artigos 300 e 303, ambos do Código de Processo Civil, 

defiro a tutela provisória de urgência satisfativa, para cominar ao(s) 

requerido(s) a obrigação de: adotar as providências necessárias para 

disponibilizar a WIDALINO ZULISKE (qualificado(a) na petição inicial), no 

prazo de 15 (quinze) dias, a consulta com MÉDICO ORTOPEDISTA 

ESPECIAISTA EM QUADRIL (inclusive o transporte necessário), além dos 

demais tratamentos posteriores decorrentes da doença, que se fizerem 

necessários (desde que acompanhada da necessária justificativa médica 

e não seja ultrapassada a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública) ou, no mesmo prazo, indique(m) data próxima para sua 

realização. Advirto que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará 

a aplicação das medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 

do CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes 

jurisprudenciais, a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA 

DE RECEITUÁRIO QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À 

SAÚDE E DO IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES 

FEDERADOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. 

POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO 

DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde. 2. A obrigação do Estado de fornecer à 

pessoa hipossuficiente tratamento digno de saúde é inequívoca e decorre 

de regra constitucional insculpida no artigo 196 da Carta da República. 3. 

Reconhecida a necessidade de fixação, em face do ente público, de um 

meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa 

pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais 

efetivo à entrega da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 

134182/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 15/09/2014. Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários 

mínimos. O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento 

desta decisão judicial poderá ensejar a responsabilização penal e 

administrativa de seus responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível 

cabível (supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional deferida. 

CITE-SE o Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, 

pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 
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345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por 

carta precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. 

CITE-SE o Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o 

Gestor do SUS, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, para 

cumprimento da tutela antecipada ora deferida, por meio dos endereços 

eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes processuais, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 06 de novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006477-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON SILVEIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006477-98.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JAKSON SILVEIRA NEVES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C.C. 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por JAKSON SILVEIRA 

NEVES em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT. Relata na petição inicial que o veículo de sua propriedade foi 

autuado (Auto de Infração nº 0025), no dia 05/08/2018, por volta da 

01h45min, porque estava com equipamento de som com nível de pressão 

sonora medido em 91,7, dB(A), na curva de ponderação “A”. Narra que, 

segundo o referido Auto de Infração, o nível de pressão sonora fora 

medido com o instrumento: Decibelimetro digital, marca minipa, modelo 

MSL-1354, série100421018, certificado de calibração n.º 17218/PV n.º 

28428. Apontou-se, portanto, violação ao Artigo 114, da Lei Municipal n.º 

500/98, com alterações na Lei Municipal n.º 723/02 que acarretou a 

aplicação da multa de 250 UPFs e apreensão do equipamento de som, com 

fundamento no artigo 270, inciso III, da Lei Municipal n.º 500, de 17 de julho 

de 1998. Alega que, o agente da autoridade de trânsito que confeccionou 

a autuação não dispunha de meios para aferir o volume e frequência 

estabelecida pelo CONTRAN, e que o Auto de Infração tem informações 

que se desviam da verdade. Ressaltou também que não houve o desacato 

ou desobediência à autoridade do Poder Municipal, conforme noticiado, 

tanto é que o impugnante assinou tanto o Auto de Infração quanto o Auto 

de Apreensão e, ainda, não há especificação de qualquer tipo de 

desacato cometido pelo mesmo. Requereu, em sede de tutela de urgência, 

a suspensão da cobrança da multa aplicada ao autor com relação ao Auto 

de Infração bem como seja feita a devolução do equipamento apreendido. 

Instruiu a ação com documentos. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO. 

DECIDO. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 prevê que o juiz poderá, de ofício 

ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação. Preleciona o artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo”. In casu, o autor juntou prova do 

questionamento da referida multa, em sede administrativa, o que 

demonstra que entende que ela não é devida, por esta razão, entendo que 

há aparência do direito invocado, sobretudo porque, nesta fase, não é 

exigida a prova indubitável do direito, mas apenas sua plausibilidade. 

Contudo, por ora, entendo cabível apenas a suspensão da cobrança do 

débito e não a declaração de sua inexistência, reservando-se esta 

eventual providência para a análise meritória. No que tange ao perigo da 

demora, decorre da possibilidade de a parte autora ter seu nome 

protestado (negativação em órgãos de proteção ao crédito) ou inscrito em 

dívida ativa, com potencial comprometimento dos seus atos da vida civil. 

Ademais, não vejo o perigo de irreversibilidade da tutela, tendo em vista 

que, sobrevindo eventual revogação deste decisum, a Fazenda Pública 

poderá efetuar a cobrança da multa a que julga ter direito. Em relação à 

restituição do som apreendido, entendo que, por ora não é cabível, posto 

que sobre este fato haverá Termo Circunstanciado de Ocorrência, que 

será objeto de apreciação no Juizado Especial Criminal e, aplicando 

subsidiariamente os arts. 118 e ss do CPP, observa-se que a restituição 

só pode ser feita, antes do transito em julgado, se o bem apreendido não 

mais interessar ao processo e desde que não exista dúvida quanto ao 

direito do reclamante, vejamos: Art. 118. Antes de transitar em julgado a 

sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas 

enquanto interessarem ao processo. Art. 119. As coisas a que se referem 

os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo 

depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao 

lesado ou a terceiro de boa-fé. Art. 120. A restituição, quando cabível, 

poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos 

autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. 

Portanto, neste momento, não é oportuna a restituição do som apreendido 

porque é possível que ele seja utilizado ainda no Termo Circunstanciado 

de Ocorrência relativo ao fato que originou a multa e a apreensão 

questionada. Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, defiro 

parcialmente a tutela provisória de urgência cautelar e, como corolário, 

comino a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste/MT a obrigação de 

suspender a cobrança da multa decorrente da auto de infração nº0025 

realizado em 05/08/2018, no prazo de 10 dias. Fixo multa única de R$ 

500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento. Deixo de 

designar audiência de conciliação, visto que, invariavelmente, a fazenda 

pública não demonstra interesse em conciliar, o que faço nos termos do 

seguinte enunciado: “Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa.” (Aprovado XIII Encontro. Cuiabá). Cite(m)-se o(s) 

requerido(s) dos termos da ação, observando-se o regramento específico 

para a Fazenda Pública (que deverá ocorrer na pessoa do representante 

legal, conforme art. 75 do CPC), pela via eletrônica disponibilizada, para, 

querendo, apresentar(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos aduzidos na 

exordial (art. 344 do CPC). Registro que todos os réu(s) deverá(ão) 

fornecer ao Juizado Especial da Fazenda Pública a documentação de que 

disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a com a 

contestação, bem como que não haverá prazos diferenciados (artigo 7º 

da Lei 12.153, de 2009). Caso a contestação venha acompanhada de 

documentos e/ou sejam arguidas preliminares, a parte autora poderá 

impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser intimada para tanto. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 06 de novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 8010778-37.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAGMAR DA SILVA ARANTES (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO CESAR SOARES ADDOA OAB - MT0003943A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010778-37.2016.8.11.0037. DEPRECANTE: DAGMAR DA SILVA 

ARANTES DEPRECADO: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR Vistos, 

Diante dos questionamentos apontados pela Leiloeira Oficial, entendo 

adequada a suspensão do leilão judicial designado para o dia 11 de 

dezembro de 2018. Isto porque, acredito que é necessária a manifestação 

do Juízo Deprecante acerca de alguns pontos que foram levantados nesta 

Carta Precatória, posto que cabe ao Juízo Deprecado as decisões que 

envolvem a hasta pública em si, enquanto caberia ao Juízo Deprecante 

determinações acerca do imóvel que deve ser levado à leilão judicial, bem 

como eventuais incidentes alegados em relação a ele. Como o objetivo da 

presente Carta Precatória é a hasta pública do imóvel de matrícula nº1705, 

que inicialmente abrangia os lotes de terreno nº 16 e 17 e que já em 1998 

(de acordo com a averbação nº 05 da referida matrícula), ocorreu seu 

desmembramento, sendo que o lote nº 16 foi alienado a Naves Hamida 

Carvalho e deu origem à nova matrícula nº 16416 e, posteriormente, em 

2012, foi vendido a Ricardo Rude Patrício (Id 3609511), entendo que o 

Juízo Deprecante deve decidir acerca da manutenção ou não da alienação 

judicial de ambos os lotes. Convém ressaltar também que em relação ao 

lote nº 17, o executado Antenor Santos Alves Junior ingressou com a 

ação nº 1006140-12.2018.8.11.0037 em face de Jean Carlos Patrício que 

tramita na 2ª Vara Cível desta Comarca de Primavera do Leste, na qual 

questiona a ocupação do imóvel por este último. Por esta razão, OFICIE-SE 

AO JUÍZO DEPRECANTE para que tome conhecimento desta decisão e das 

manifestações da Leiloeira Judicial e para que decida sobre a manutenção 

da alienação judicial objeto desta missiva. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente de ofício pertinente. Dê-se ciência ao Leiloeiro (a). 

Primavera do Leste/MT, 06 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011777-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA TAVARES BASSI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011777-87.2016.8.11.0037. REQUERENTE: SANTOS & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: FABIANA TAVARES BASSI Vistos. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte promovente, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada (termo de audiência id. n° 10392595), apesar de 

devidamente intimada, através de sua advogada, conforme é possível 

verificar na aba Expediente (ciência em 19/09/2017). O Enunciado nº 20, 

do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. Posto isso, com arrimo no que 

dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento do mérito. Publicada e registrada no Sistema 

PJe. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 06 de novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004454-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA AUXILIADORA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004454-19.2017.8.11.0037. REQUERENTE: OTICA POPULAR LTDA - ME 

REQUERIDO: MARINALVA AUXILIADORA DE OLIVEIRA Vistos. Da análise 

dos autos, verifica-se que a parte promovente, não compareceu à 

audiência de conciliação realizada (termo de audiência id. n° 10525353), 

apesar de devidamente intimada, conforme AR juntado em Id 10326574. O 

Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Posto isso, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. 

Publicada e registrada no Sistema PJe. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 06 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 211669 Nr: 4831-70.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MODESTO DA SILVA, ANGELICA 

APARECIDA MONTEIRO, PAULO HENRIQUE MODESTO, WAGNER CESAR 

VACELI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a denúncia de fls. 

4/8, em todos os seus termos.Desde já designo audiência de instrução e 

julgamento, para 14/12/2018 às 15h00min.Citem-se e se intimem 

pessoalmente os acusados.Intimem-se o Ministério Público, os advogados 

as testemunhas de acusação e de defesa.Cumpra-se.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 132189 Nr: 4548-86.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MAURI BREMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 Autos código 132189

1. Diante da certidão de tempestividade (fl. 139) recebo o recurso de 

apelação interposto pela defesa (fls. 105/106).

2. Considerando que foram apresentadas as razões de apelação (fls. 

107/116), bem como as contrarrazões pelo Ministério Público (fls. 

120/132), intime-se o Assistente da Acusação para contrarrazoar.

 3. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Cumpra-se.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005987-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

1005987-04.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora/Apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001765-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CRISTINA MARTINS HUERGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

 

1001765-90.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, tendo em 

vista o depósito efetuado nos autos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99867 Nr: 2551-93.2013.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR FERREIRA DE CASTRO, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:6893/O, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:13.974-MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222, 

SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 Autos n.2551-93.2013.811.0040 – Código Apolo: 99867.

 Vistos etc.

 ENCAMINHEM-SE os autos à nova Administradora Judicial para 

cumprimento da determinação de fls. 70/72, observando-se o pagamento 

parcial efetivado à fl. 61.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 05 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143807 Nr: 715-80.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAUDEMIR GONÇALVES DA SILVA MEDEIROS, 

ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA, NATIV FOODS LTDA, NATIV 

-COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente habilitação determinando a 

inclusão do valor indicado na inicial, o qual deverá ser atualizado até a 

data do pedido de recuperação judicial.CONDENO as requeridas nas 

custas e despesas processuais, deixando, contudo, de condenar em 

honorários de sucumbência, nos termos do artigo 5º, II, da Lei 

11.101/2005.Após a elaboração do cálculo pela Contadoria Judicial, 

INTIME-SE o Administrador Judicial a, salvo se o eventual recurso receber 

efeito suspensivo, e na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea 

“f”, ambos da lei 11.101/05, RETIFICAR O QUADRO GERAL DE CREDORES, 

providenciando a publicação de novo edital com a retificação dos créditos 

indicados nesta decisão.P.R.I.C.Às providências.Sorriso/MT, 05 de 

Novembro de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 168502 Nr: 2458-91.2017.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TR PREDICOM TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/MT, MOGLY ADAS COSTA - OAB:18.094 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, VERÔNICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7.950

 Isto posto, DEIXO DE ACOLHER o presente pedido de habilitação de 

crédito e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, com espeque no art. 85, §2º do CPC, contudo, 

SUSPENDO a exigibilidade por ser o mesmo beneficiário da 

AJG.P.R.I.C.TRANSITADA EM JULGADO a presente sentença, 

certifique-se e arquive-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Às providências.Sorriso/MT, 05 de Novembro de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 25596 Nr: 193-39.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER, LUIZ FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, 

RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Isto posto, presentes os requisitos legais pertinentes, com fundamento no 

art. 487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO o acordo noticiado às fls. 

211/2013, cujas cláusulas e condições passam a integrar a presente 

sentença, SALVO a parte relativa aos honorários sucumbencias, de modo 

que, fica resguardado o direito a verba honorária do patrono destituído – 

Dr. Renato Feliciano de Deys Nery (OAB 6193), pela totalidade do 

percentual fixado na cláusula 11ª do acordo de fls. 107/115, homologado 
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por sentença às fls. 120, cuja responsabilidade pelo pagamento compete 

ao Banco Bradesco S/A, o qual deve promover o depósito da diferença do 

valor depositado nos autos à fl. 217.Transitada em julgado a presente 

sentença, proceda-se a liberação do valor depositado à fl. 217 em favor 

do Dr. Dr. Renato Feliciano de Deus Nery (OAB 6193), patrono destituído 

pelo Banco Bradesco S/A.Ainda após o trânsito em julgado, intime-se o 

antigo patrono para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar memória 

discriminada do débito relativo aos honorários de sucumbência, em 

conformidade com a cláusula 11ª do acordo de fls. 107/115, homologado 

pela sentença de fls. 120, deduzindo-se o valor depositado à fl. 

217.Apresentado o cálculo, intime-se o Banco-Bradesco S/A para efetuar 

o depósito do saldo devedor remanescente.P.R.I.C.Sorriso/MT., 05 de 

Novembro de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001023-02.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

INTIMO a parte autora para que, nos termos da decisão Id. 11518204, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação no sentido de que se 

quer produzir outras provas nos autos ou se deseja o julgamento 

antecipado. Sorriso, 07 de novembro de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques - Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006459-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILINO SCAPINI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVA DO INSS EM SORRISO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Outros Interessados:

VALMIR BERTOLDI (TESTEMUNHA)

DOUGLAS RICARDO ROCHA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006459-68.2018.8.11.0040. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AQUILINO SCAPINI ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: GERENTE EXECUTIVA DO INSS EM SORRISO Vistos, e etc. 

Considerando que a petição inicial foi endereçada para o juízo da quarta 

vara; Considerando que na comarca de Sorriso/MT, a competência para 

processar e julgar feitos onde seja parte interessada ou interveniente as 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal é da 4ª Vara desta 

Comarca, DECLINO DA COMPETÊNCIA e, consequentemente, determino a 

REDISTRIBUIÇÃO do feito à 4º VARA CÍVEL desta Comarca, 

procedendo-se com as baixas e anotações de estilo. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006518-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA FERREIRA DE CAMPOS CORREA (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 07 de novembro de 2018. Michelle Toscano 

de Brito Marques – Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 57997 Nr: 1607-96.2010.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 17551 Nr: 1692-29.2003.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A BRASILEIRA -INDÚSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEIVA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX SIVERO MANTESSO - 

OAB:200889, Rafaela Posser - OAB:9.509 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929-B

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44134 Nr: 1237-88.2008.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDADBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Intimo o advogado ZILAUDIO LUIZ PEREIRA, para devolução dos autos nº 

1237-88.2008.811.0040, protocolo 44134, e apensos, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de expedição de mandado de busca e 

apreensão, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100883 Nr: 3691-65.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESTRINER & FERRAZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY 

- OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 43038 Nr: 6-26.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANDER PIAZZA, DAVID DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A, MILTON HENRIQUE 

ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRÍAN SÁNCHEZ ABRAHAM 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 131 de 509



- OAB:8030-SC, ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - OAB:9344-MT, 

ARNO SCHMIDT JÚNIOR - OAB:6878/SC, CAROLINE LOCATELLI - 

OAB:11821, FABIANO VILLARINHOS CASTRO - OAB:172582/SP, FÁBIO 

SCHNEIDER - OAB:5238, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT, PAULO SCHMITT - OAB:5694, 

RUTINEIA BENDER - OAB:14 119-SC, VALDIR JOSÉ MICHELS - 

OAB:6595/SC, WALDIR FRANCISCO JOHANN - OAB:SC-4581, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Em cumprimento ao disposto no artigo 482, XII, § 7º, I - CGJ, IMPULSIONO 

OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE APELADA/REQUERIDO, 

PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101460 Nr: 4337-75.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSIÊ PALAVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do autor para 

requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106755 Nr: 9784-44.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISK BEBIDAS NEGAO LTDA, ELISVALDO 

XAVIER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84323 Nr: 3547-62.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APAL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:10.990/11340MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100906 Nr: 3714-11.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROCHEDO LTDA 

- EPP, MARINEZ BARRETO DE FREITAS, JOÃO BATISTA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 90616 Nr: 2261-15.2012.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ANDRE QUAINI, CRISTIANO JOSE 

QUAINI, MARISTELA INES KUFFEL QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT, MARCO AURÉLIO PIACENTINI - OAB:7.170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 482, XII, § 7º, I -CGJ, impulsiono 

estes autos para proceder a intimação da parte autora, para que, 

querendo, apresente impugnação aos Embargos Monitorios apresentado 

pelo requerido.

3ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000036-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. D. M. (RÉU)

R. S. D. M. (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que, e em 

cumprimento ao despacho retro, designei o dia 22 de fevereiro de 2019, 

às 16:00 horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, 

a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004656-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MONTEIRO OAB - SP196043 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOB TERRIN JUNIOR (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

JUNTAR AOS AUTOS A CERTIDÃO ATUALIZADA DA MATRÍCULA DO 

IMÓVEL A SER LAVRADO O TERMO DE PENHORA, NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 171948 Nr: 4548-72.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON PAULO BILIBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:OAB/MT 4061

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Diante da juntada de petição informando a impossibilidade de 

comparecimento da testemunha nesta data, redesigno a presente 

audiência para o dia 12 de março de 2019, às 17:30 hrs, saindo a parte 

interessada intimada para providenciar o comparecimento da testemunha 

independente de mandado judicial, nos termos do art. 455, do CPC.

2- Expediente necessário. Cumpra-se com celeridade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 17531 Nr: 1660-24.2003.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE FRANCIO GARAFFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO SIPPERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B, VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - 
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OAB:11705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOÃO BRITO ALVES 

- OAB:12222/PA, HENRIQUE DA COSTA NETO - OAB:3710/MT, PAULO 

HENRIQUE SARRAZIN SANTOS - OAB:9980/PA

 Em cumprimento a decisão retro, impulsiono os presentes autos com o fim 

de intimar a parte executada do teor da seguinte decisão: "VISTOS. 

Trata-se de exceção de pré-executividade proposta por ALFREDO 

SIPPERT, nos termos do artigo 485, §3º, do CPC (fls. 300/313). Instado a 

se manifestar, o exequente apresentou resposta à exceção de 

pré-executividade às fls. 315/319. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Diante de todo o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade de fls. 

300/313. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento a presente execução, requerendo o que de direito. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 23215 Nr: 3400-80.2004.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GERONIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON GOMES DA SILVA (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Certifique-se quanto a expedição ou não do mandado de intimação da 

parte autora para comparecimento a esta audiência, conforme 

determinado no despacho de fls. 371. Em caso negativo, justifique a 

secretaria do juízo as razões do não cumprimento do ato.

2- Desde já, redesigno a audiência para o dia 27 de novembro de 2018, às 

17:30 hrs, determinando a intimação pessoal da requerente por mandado 

no endereço de fls. 335.

3 - Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 112361 Nr: 4257-77.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN ANTONIO NEVES, VANDERSON 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ALEXANDRA GUERRA - 

OAB:15477/MT, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745, EMERSON ROZENDO PORTOLAN - OAB:7504/MS

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições do art. 95 

CNGC (Provimento 41/2016/CGJ).

2- Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a advogada da parte 

requerida junte aos autos o substabelecimento.

3- Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte autora apresente 

em juízo o atual endereço da testemunha Alexander de Oliveira Souza, 

sob pena de desistência de sua oitiva. Não havendo indicação do atual 

paradeiro da testemunha ou havendo pedido expresso de sua desistência, 

desde já declaro encerrada a instrução, concedendo o prazo sucessivo 

de 15 (quinze) dias para cada parte apresentar suas alegações finais.

4- No mais, diante da decisao de fls. 128/129, contra a qual não houve 

recurso, determino a exclusão de Vanderson Ferreira do polo passivo, 

com as alterações necessárias junto ao Sistema Apolo, inclusive emissão 

de nova etiqueta para a capa dos autos.

3 - Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52887 Nr: 3309-14.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE ASSIS LARA, MARIA DE JESUS FERREIRA 

LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY MARTINS DIOSTI, ROSIMEIRE 

SALVALAGIO DIOSTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:24195/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições do art. 95 

CNGC (Provimento 41/2016/CGJ).

2- Homologo a desistência das testemunhas ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO, 

SILVANO DE OLIVEIRA, BENEDITO ABADIO DA SILVA.

3- Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte autora apresente 

comprovação documental da justificativa para a ausência da testemunha 

VILMAR DE OLIVEIRA, designando desde já o dia 19 de março de 2019, às 

13:30 hrs, ficando o advogado da parte autora cientificado de que deverá 

apresentar a testemunha independente de mandado judicial, nos termos do 

art. 455, do CPC.

3 - Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 189369 Nr: 3713-50.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA RUTSATZ E PAGANI 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON NERI PEREIRA - 

OAB:244484, FERNANDA ANDRIGUETTI - OAB:23897/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO HENRYQUE BARONIO - 

OAB:46132, Marcelo Palácio - OAB:52810

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada do substabelecimento.

2- Diante do contido às fls. 101/103, redesigno a presente audiência para 

o dia 12 de março de 2019, às 17:15 hrs, devendo a testemunha ser 

intimada por mandado, conforme requerido às fls. 101, ficando a parte 

interessada desde já intimada ao recolhimento da diligência necessária.

3 - Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55628 Nr: 5971-48.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARICELIA DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RODRIGUES PAULA, INACIO WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições do art. 95 

CNGC (Provimento 41/2016/CGJ).

2- Declaro encerrada a instrução e concedo o prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias para cada parte apresentar suas alegações finais.

3 - Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 
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celeridade.

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003793-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - 077.973.499-83 (PROCURADOR)

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO(A))

JIUVANI LEAL OAB - 035.198.831-98 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO DE JESUS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE _30__ 

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

GLAUBER L ING I A R D I  S T R A C H I C I N I  P R O C E S S O  n . 

1003793-94.2018.8.11.0040 Valor da causa: $200,000.00 ESPÉCIE: 

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CAPACIDADE PROCESSUAL, 

Petição de Herança, Administração de Herança, Inventário e Partilha, 

Capacidade, Sucessão Provisória]->INVENTÁRIO (39) POLO ATIVO: 

Nome: DOMINGOS DE JESUS Endereço: Rua Santa Clara, 75, São 

Domingos, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 INVENTARIADO: VALDIVINO 

DE JESUS, brasileiro, separado de fato desde 01 de novembro de 2014, 

inscrito no RG sob o n°. 0423345-0 SSP/MT, e no CPF sob o n°. 

299.378.681-49, teve como último domicílio o endereço localizado na Rua 

São Francisco de Assis, lote 01, quadra E-01, Bairro vila bela, no município 

de Sorriso-MT FINALIDADE: CITAR TERCEIROS E INTERESSADOS da 

existência e do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da 

petição inicial e das primeiras declarações a seguir transcrita em resumo, 

bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. RESUMO DAS 

PRIMEIRAS DECLARAÇÕES : Em 26 de março de 2003, o de cujus 

casou-se em regime de comunhão parcial de bens, com LUZENIRA DIAS 

DE JESUS, brasileira, separada de fato, camareira, inscrita no CPF/MF sob 

o nº 897.626.141-00 e no RG sob o nº 1216956-0 SSP/MT, residente e 

domiciliada na Rua São Francisco de Assis, 514, Bairro Vila Bela, no 

município de Sorriso-MT, conforme certidão de casamento matriculada sob 

o n° 065110 01 55 2003 2 00008 172 0001972 36 junto ao Cartório do 2° 

Ofício da Comarca de Sorriso-MT. No entanto, o casal acabou por se 

separar de fato, sendo que em 09 de dezembro de 2014, a cônjuge varoa 

ajuizou ação de Divórcio de número 10165-18.2014.811.0040, código 

119795, que tramitou em segredo de justiça perante a Primeira Vara Cível 

de Sorriso-MT. Deixou o de cujus os seguintes herdeiros ascendentes: 

·DOMINGOS DE JESUS, brasileiro, casado, beneficiário do INSS, inscrito no 

CPF sob o n°. 374.317.819-20 e no RG sob o n°. 0423277-1 SSP/MT, 

residente e domiciliado na Rua Santa Clara n°. 75, bairro São Domingos, no 

município de Sorriso-MT CEP 78890-000; ·ROSALINA CARPES DE JESUS, 

brasileira, casada, beneficiária do INSS, inscrita no CPF sob o n°. 

802.050.891-00 e no RG sob o n°. 1105021- 7 SSP/MT, residente e 

domiciliada na Rua Santa Clara n°. 75, bairro São Domingos, no município 

de Sorriso-MT CEP 78890-000. O inventariante declara que o de cujus não 

deixou viúva meeira e/ou herdeira, nem herdeiros descendentes. Os bens 

do espólio consistem em: · Fração do imóvel denominado lote urbano n°. 

0001 da quadra E01, do Bairro Vila Bela, na cidade de Sorriso Estado de 

Mato Grosso, matriculado sob o n°14.039 junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis de Sorriso-MT, consistente em 100 m² (cem metros quadrados) 

contando com barracão edificado em alvenaria. · Motocicleta HONDA BIZ 

125 ES, de cor preta, placa NJP 2872, chassi 9c2jc4820br042764, ainda 

pendente de transferência pela antiga proprietária LUZENIRA DIAS DE 

JESUS, que deu o referido veículo em pagamento conforme contrato de 

compra e venda de imóvel residencial em anexo, pelo qual fora vendido 

50% do imóvel supracitado, onde há edificada um imóvel residencial em 

alvenaria com 65 m² (sessenta e cinco metros quadrados). Desta feita, a 

fração de 50% (cinquenta por cento) do bem adquirido pelo de cujus em 

09 de fevereiro de 1996, consistente em 200 m² (duzentos metros 

quadrados) fora vendido à ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS logo após a 

aquisição, e posteriormente, em 24 de fevereiro de 2016, após a 

separação de fato, o de cujus vendeu 25% (vinte cinco por cento do 

imóvel) consistente em 100 m² (cem metros quadrados) à sua ex-esposa 

LUZENIRA DIAS DE JESUS possuindo à época de seu falecimento somente 

25% (vinte cinco por cento do imóvel) da totalidade do imóvel, consistente 

em 100 m² (cem metros quadrados), que reverá ser partilhado por seus 

herdeiros ascendentes. O inventariante declara desconhecer quaisquer 

dívidas do Espólio. DECISÃO/DESPACHO: Vistos. DEFIRO a abertura de 

inventário dos bens deixados pelo "de cujus" VALDIVINO DE JESUS, 

observando-se as regras da gratuidade judiciária, que ora defiro. NOMEIO 

o requerente DOMINGOS DE JESUS como inventariante. Para tanto, 

determino sua intimação para que, no prazo de cinco (05) dias, compareça 

em Juízo e preste o compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

encargo, na forma do art. 617, p. único, do NCPC, mediante termo nos 

autos. Após o compromisso, fica o inventariante devidamente intimado de 

que deverá apresentar as primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) 

dias, nos termos do art. 620 do NCPC. Prestadas as primeiras 

declarações, CITEM-SE eventuais herdeiros, por edital. Sem prejuízo, 

INTIME-SE a Fazenda Pública. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, publicado na forma da Lei. Eu, DANILA TRINDADE JEPPEZ 

ALBANEZ, digitei. SORRISO, 7 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000635-02.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000997-04.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENITO DILKIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001845-88.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELERES DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001845-88.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALDELERES DUTRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de 

Auxilio Doença e/ou Auxílio Acidente e/ou Aposentadoria por Invalidez 

ajuizada por VALDELERES DUTRA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do requerido ao 

pagamento de auxílio-doença e/ou auxílio acidente e/ou aposentadoria por 

invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que em razão dos problemas 

de saúde enfrentados, encontra-se incapacitado para realização de 

atividades laborativas, tendo o requerido cessado o beneficio na esfera 

administrativa. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial (Num. 1961765), 

foi deferida a medida liminar e determinada a citação do requerido. O 

requerido contestou a demanda alegando a ausência de incapacidade 

laborativa pela parte autora (Num. 1990738), o que fora impugnado pela 

parte autora (Num. 3220175). Determinada realização de perícia (Num. 

3241643), o laudo restou juntado aos autos no Num. 6866306. 

Oportunizada manifestação às partes, o autor solicitou complementação 

(Num. 7258438). Deferido o laudo complementar (Num. 9308469), fora 

juntado no Num. 11923978, oportunizando-se manifestação às partes. É o 

relatório. Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Auxilio Doença e/ou Auxílio Acidente e/ou Aposentadoria 

por Invalidez ajuizada por VALDELERES DUTRA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, 

passo ao exame do mérito. Ressalto que para a concessão do benefício 

previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). Pela análise do laudo 

pericial e seu complemento (Num. 6866306 e 11923978) é possível divisar 

que a parte autora não apresenta incapacidade para o trabalho, desta 

forma não há comprovação do requisito descrito acima no item III. Assim, 

não merece guarida a pretensão da parte autora, conforme o 

entendimento jurisprudencial .  Vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR 

URBANO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CAPACIDADE LABORAL. NÃO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. 

Os requisitos para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por 

invalidez estão dispostos no art. 42, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, quais 

sejam: 1) qualidade de segurado; 2) cumprimento do período de carência 

(12 contribuições), quando exigida; 3) incapacidade parcial ou total e 

temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por 

invalidez) representando esta última aquela incapacidade insuscetível de 

recuperação ou de reabilitação para o exercício de atividade que garanta 

a subsistência (incapacidade total e permanente para o trabalho) e 4) não 

ser a doença ou lesão preexistente à filiação do segurado ao Regime 

Geral da Previdência Social. 2. Restando incontroverso o cumprimento dos 

requisitos: qualidade de segurado e período de carência; a controvérsia 

trazida pelo INSS cinge-se à presença da incapacidade total/parcial e 

temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por 

invalidez) para o exercício de atividade que garanta a subsistência. 3. Na 

hipótese, o laudo judicial (fls. 20/21) concluiu que a parte autora é 

portadora de espondilodiscoartrose de coluna cervical com radiculopatia 

(CID 10: M50.1 e M19.9), necessitando de acompanhamento médico e 

fisioterápico, incapacitada parcial e permanentemente para o exercício de 

atividades laborais que exijam esforço físico moderado ou severo, longos 

períodos em posições que mantenham má postura para a coluna e 

extensos percursos de deambulação. No entanto, o laudo foi peremptório 

ao afirmar que a incapacidade acima mencionada não se estende à 

atividade laborativa habitual da requerente (cabeleireira). A idade 

avançada (62 anos) não tem o condão de alterar a conclusão do laudo 

pericial, eis que a autora se encontra apta para a atividade laborativa que 

garante a sua subsistência, não necessitando ser reabilitada em outra 

função.(grifei) (...)”. Apelação do INSS provida. A Turma, por unanimidade, 

deu provimento à apelação do INSS. (TRF1. 2ª T. ACORDAO 

00535335820174019199, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE 

SOUSA, e-DJF1 DATA:24/01/2018 PAGINA:.). Diante do exposto, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, extinguindo o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC, 

revogando a tutela de urgência concedida neste feito. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), em conformidade com 

o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. No caso de beneficiário da 

justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários 

advocatícios deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. 

Certificado o trânsito e não havendo requerimentos, levem-se os autos ao 

arquivo com as anotações e baixas de estilo, inclusive na distribuição. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006123-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006123-64.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE CARLOS MORAIS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por JOSE CARLOS MORAIS 

contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados 

nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual cessou o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16014092, em que 
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comprova recebimento do beneficio até 20/06/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003266-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO GONCALVES COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003266-16.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: JOSE RAIMUNDO GONCALVES COSTA EXECUTADO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Considerando que 

o executado concordou com os valores apresentados pelo exequente em 

Num. 14945688 e 14945678, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006036-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA MARIA EURICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006036-11.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JANDIRA MARIA EURICH RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por JANDIRA MARIA EURICH 

contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados 

nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual indeferiu o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15923869, em que 

comprova o cumprimento do período de carência e a qualidade de 

segurada. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao 

menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000453-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE ALMEIDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO(A))

 

Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005903-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARMO COSTA E SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005903-66.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA CARMO COSTA E SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

MARIA CARMO COSTA E SOUSA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de 

tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15803482, em que 

comprova recebimento do beneficio até 20/03/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006409-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR BAREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANI BAREA OAB - MT22616/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

CERTIFICO QUE O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE 

REQUERIDA É TEMPESTIVO, SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, VIA DJE, PARA OFERECER SUAS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005892-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005892-37.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

EDINALDO DA ROCHA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Postergo a análise do 

pedido de tutela de urgência após a realização do estudo social. Determino 

a intimação da parte autora para juntar aos autos o comprovante do 

Cadastro Único, no prazo de 15 dias, bem como os documentos 

constantes no Num. Determino a realização de estudo socioeconômico da 

família da parte requerente, a ser realizado no prazo de 60 dias pela 

assistente social forense, devendo a mesma deslocar-se até a residência 

da parte autora a fim de comprovar as condições de habitação, bem como 

a composição do núcleo familiar da mesma, devendo ainda responder aos 

seguintes quesitos: a) Quem reside com o autor? b) Quantas pessoas 

compõem o núcleo familiar do requerente e grau de escolaridade dos 

mesmos? c) Quantas pessoas trabalham? d) Qual a renda da família? e) 

Descreva a residência da requerente, quanto ao tipo de construção, 

quantidade de cômodos, aspecto e demais informações pertinentes à 

análise da condição socioeconômica da mesma. Em observância as 

especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Expeça-se o necessário. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005890-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE KREIN MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005890-67.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MATILDE KREIN MACHADO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por MATILDE 

KREIN MACHADO contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 
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previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15790735, em que 

comprova recebimento do beneficio até 10/04/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005876-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARGENTINA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005876-83.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ARGENTINA DE ALMEIDA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ARGENTINA 

DE ALMEIDA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a 

concessão, implantação e pagamento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das doenças que lhe 

acometem, encontra-se impossibilitada de exercer atividades 

profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual cessou o 

beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15781322, em que 

comprova recebimento do beneficio até 15/06/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005780-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR FERREIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005780-68.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: VALDEMIR FERREIRA LIMA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de cumprimento 

provisório de sentença. Diante da informação constante nos autos de que 

o benefício concedido em sentença não foi implantado, expeça-se ofício à 

Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo 

constar a espécie de benefício (APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – num. 

15696263), DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, para fins de 

cumprimento desta decisão, no prazo de 10 dias, SOB PENA DA RECIDIVA 

CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA E/OU RESPONSABILIZAÇÃO POR CRIME(S) DE 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO. Sem prejuízo, intime-se o executado para se 

manifestar, no prazo de 30 dias, nos termos do art. 517 do NCPC. Após, 

intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de arquivamento. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002103-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002103-98.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

VILSON DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos /BG. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário 

ajuizada por VILSON DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do requerido ao 

pagamento de aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto 

sustenta que devido às enfermidades enfrentadas, a mesma não 

consegue mais desenvolver suas atividades laborativas, tendo o 

requerido cessado o benefício de auxílio-doença. Assim, sustentando que 

preenche os requisitos necessários à obtenção do benefício requestado, 

pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a 

inicial, foi deferida a tutela antecipada e determinada a citação do 

requerido (Num. 2618885). O requerido apresentou contestação aduzindo 

a ausência de incapacidade pela parte autora (Num. 3727496), tendo a 

parte autora impugnado, ratificando os pedidos iniciais (Num. 4495322). 

Determinada a realização de perícia, o laudo restou juntado aos autos no 

Num. 8710499, sobre o qual manifestou a parte autora e o requerido. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido 

de Concessão de benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez, formulado por VILSON DA SILVA contra 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas, não havendo nulidades a 

serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. Para a 

concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por 

invalidez). Quanto ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico 

na jurisprudência pátria que nos casos em que o benefício já fora 

concedido na seara administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a 

qualidade de segurado como o período de carência já foram reconhecidos 

pela autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 2594266. Sobre o 

terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que 

afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a 

uma definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Assim, pela análise do laudo acostado aos autos (Num. 8710506), 

verifica-se pelas respostas do Perito que a parte autora encontra-se 

incapacitada de forma parcial e temporária, e, aliada à idade da parte 

autora (46 anos), faz jus ao beneficio de auxílio-doença. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITOS. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESCRIÇÃO. AGRAVO RETIDO. 

PROVIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA (grifei). DIB. CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...) 

5. A conclusão da perícia médica produzida nos autos indica que a 

segurada (auxiliar de serviços gerais, 36 anos à época da perícia) é 

portadora de Abaulamento discreto C3-C4 e protusão discal C4-C5, o que 

determina incapacidade parcial e temporária para exercer a sua atividade 

habitual de empregada doméstica. No entanto, o expert faz consignar no 

laudo que a lesão é passível de cirurgia, muito embora entenda não ser 

possível prever tempo de recuperação, pois o mesmo depende da 

previsão cirúrgica (fl. 109). Portanto, a hipótese dos autos é de 

incapacidade laborativa parcial e temporária da autora para a função que 

desempenhava. (grifei) (...)”(TRF1. 1ª Câmara Regional Previdenciária da 

Bahia, ACORDAO 00675362320144019199, DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO NEVES DA CUNHA, TRF1 - e-DJF1 DATA:29/08/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA 

NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PRESENTES. LAUDO PERICIAL. 

INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. TERMO INICIAL. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo do STJ nº 2). 

Assim, tratando-se de sentença ilíquida, pois desconhecido o conteúdo 

econômico do pleito inicial, tem-se por interposta a remessa necessária. 2. 

Considerando que os quesitos apresentados pelas partes foram 

devidamente respondidos pelo perito judicial, abrangendo todas as 

questões relevantes ao deslinde do feito, bem como que, o quadro de 

saúde da segurada foi criteriosamente avaliado à luz da documentação 

médica constante nos autos (relatórios, exames e receituários), não se 

mostra razoável o acolhimento da preliminar de cerceamento do direito de 

defesa pela simples ausência de remessa dos autos do processo para o 

desempenho de seu trabalho. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria 

por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) 

contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 

8.213/1991; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, a 

incapacidade (permanente e total) para atividade laboral. 4. No caso 

concreto, comprovada a incapacidade laboral total e temporária da parte 

autora (grifei) (serviços gerais, nascida em 08/07/1961), portadora de 

"Espondiloartrose, Síndrome do Túnel do Carpo e Osteoporose", bem como 

incontroversas a qualidade de segurado e o cumprimento da carência, a 

concessão do benefício de auxílio-doença é medida que se impõe. (grifei) 

5. (...)”. (TRF1. 1ª Câmara Regional Previdenciária De Juiz De Fora, AC 

0068563-41.2014.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 20/11/2017) Diante do exposto e pelo 

mais que consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial extinguindo o processo com resolução de mérito, art. 487, I do 

NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício 
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previdenciário de Auxílio-doença, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário de benefício, devido desde a cessação administrativa do 

benefício em 29/06/16 – Num. 2594266– pg. 05. Visando evitar a 

cessação do benefício, nos termos do art. 60, §12, da Lei n. 8213/91, com 

a redação dada pela MPV n. 767/2017, mostra-se necessária a fixação da 

data da cessação do benefício. Sendo assim, fixo DCB em 18 meses, 

contados da efetiva implantação, para tratamento e/ou reabilitação para 

outra profissão. Sobre as prestações em atraso, nos termos do 

julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, 

pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000326-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA GOMES DA SILVA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000326-78.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

NILZA GOMES DA SILVA CORREA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário de Auxilio Doença e/ou Aposentadoria por 

Invalidez ajuizada por NILZA GOMES DA SILVA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do 

requerido ao pagamento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que em razão dos problemas 

de saúde enfrentados, a mesma encontra-se incapacitada para realização 

de atividades laborativas, tendo o requerido indeferido o beneficio na 

esfera administrativa. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial (Num. 1439359), 

foi deferida a tutela de urgência e determinada a citação do requerido. O 

requerido apresentou contestação, alegando a ausência de incapacidade 

da parte autora (Num. 1624136), tendo a mesma impugnado, ratificando os 

pedidos iniciais (Num. 1876075). Determinada a realização de perícia, o 

laudo pericial restou acostado nos Num. 14121351, sobre o qual 

manifestou a parte autora e o requerido. É o relatório. Decido. Cuida-se de 

pedido de Concessão de benefício previdenciário com pedido de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, formulado por NILZA 

GOMES DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas, não havendo nulidades a serem pronunciadas, ou 

irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, passo ao exame do 

mérito. Ressalto que para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a 

presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade 

de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade 

para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para 

aposentadoria por invalidez). Pela análise do laudo pericial (Nums. 

14121351) é possível divisar que a parte autora não apresenta 

incapacidade para o trabalho, desta forma não havendo comprovação do 

requisito descrito acima no item III. Assim, não merece guarida a pretensão 

da parte autora, conforme o entendimento jurisprudencial. Vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE NÃO 

COMPROVADA. NULIDADE PERICIA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 

1. Os benefícios de auxílio doença e aposentadoria por invalidez 

dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos: o 

primeiro relativo à condição de segurado, o segundo ao cumprimento do 

período de carência, quando for o caso, e o terceiro expresso na 

incapacidade total e temporária (auxílio doença) ou permanente 

(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos artigos 42/47 e 

59/63 e Lei 8.213/91. 2. Constatada a capacidade laborativa do segurado, 

deve ser mantida a sentença que julgou improcedente pedido de 

aposentadoria por invalidez. 3. Somente será decretada a nulidade de ato 

judicial se comprovada a existência de prejuízo à parte. A pericia judicial 

que apresenta conclusões firmes e embasadas em aspectos técnicos não 

merece ser anulada. 4. Apelação da autora não provida.” (TRF-1 - AC: 

00594712320034013800  0059471-23 .2003 .4 .01 .3800 ,  Re la to r : 

DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de 

Julgamento: 31/08/2015, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, Data de Publicação: 12/11/2015 e-DJF1 P. 591). 

Outrossim, quanto ao pedido nomeação de perito especialista em 

ortopedia, tenho que a produção de prova destina-se à formação do 

convencimento do magistrado, cabe a ele decidir sobre a pertinência e a 

necessidade de realização das provas a fim de se certificar das versões 

relatadas pelas partes. E, sendo o magistrado o destinatário das provas, e 

convencido da desnecessidade de outras provas para o deslinde da 

questão, não se cogita falar em cerceamento de defesa, porquanto pode 

ele indeferir a produção de qualquer uma delas, por entender, justamente, 

que se trata de diligência irrelevante ao equacionamento da lide ou 

meramente protelatória. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE 

REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PROVAS 

ACOSTADAS AOS AUTOS CONSIDERADAS SUFICIENTES PELAS 

INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRINCÍPIO DA NÃO ADSTRIÇÃO DO JUIZ AO 

LAUDO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. - O juiz não está adstrito ao 

laudo pericial, podendo apreciar livremente as provas constantes dos 

autos a fim de estabelecer o seu convencimento acerca da demanda (art. 

436 do CPC).- A teor do disposto no art. 437 do CPC, cabe ao juiz apreciar 

a necessidade de realização de nova perícia, quando a matéria não lhe 

parecer suficientemente esclarecida, o que não é o caso dos autos. 

Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp n. 49.234/SP, rel. Min. 

Cesar Asfor Rocha, julgado em 28-2-2012). Considerando que a perícia 

restou conclusiva no sentido de que a parte autora não apresenta 

incapacidade laborativa, não tendo o perito médico atestado a 

necessidade de avaliação com médico especialista, indefiro o pedido de 

nomeação de novo perito judicial especialista em ortopedia. Diante do 

exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. art. 

487, I do NCPC, revogando a tutela antecipada concedida nos autos. 

Oficie-se ao EADJ para que suspenda o pagamento do benefício 

concedido em tutela antecipada nos autos. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em conformidade com o § 

8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. No caso de beneficiário da 

justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários 

advocatícios deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. 

Certificado o trânsito e não havendo requerimentos, levem-se os autos ao 

arquivo com as anotações e baixas de estilo, inclusive na distribuição. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000272-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA HENDGES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000272-15.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARLI TEREZINHA HENDGES DA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário de Auxilio Doença e/ou Aposentadoria por 

Invalidez ajuizada por MARLI TEREZINHA HENDGES contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do 

requerido ao pagamento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 
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invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que em razão dos problemas 

de saúde enfrentados, a mesma encontra-se incapacitada para realização 

de atividades laborativas, tendo o requerido cessado o beneficio na 

esfera administrativa. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial (Num. 1450975), 

foi indeferida a tutela de urgência e determinada a citação do requerido. O 

requerido apresentou contestação, alegando a ausência de incapacidade 

da parte autora (Num. 1624082), tendo a mesma impugnado, ratificando os 

pedidos iniciais (Num. 1970021). Saneado o feito, determinou-se a 

realização de perícia médica, bem como foi deferida a tutela de urgência 

(Num. 1644600). Determinada a realização de perícia, o laudo pericial 

restou acostado no Num. 4686008 , sobre o qual manifestou a parte 

autora e o requerido. Ante a discordância da parte autora a respeito do 

laudo apresentado, a expert, devidamente intimada, apresentou 

complementação em num. 14029170, oportunidade em que ratificou o 

laudo outrora apresentado. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de 

Concessão de benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez, formulado por MARLI TEREZINHA HENDGES 

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As 

partes são legítimas e estão devidamente representadas, não havendo 

nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, 

razão pela qual, passo ao exame do mérito. Ressalto que para a 

concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por 

invalidez). Pela análise do laudo pericial (Nums. 4686010) é possível 

divisar que a parte autora não apresenta incapacidade para o trabalho, 

desta forma não havendo comprovação do requisito descrito acima no 

item III. Ademais, o fato da parte autora contar com mais de 50 anos de 

idade, não o impede de realizar suas atividades laborativas, sobretudo 

quando sua doença não a incapacita. Assim, não merece guarida a 

pretensão da parte autora, conforme o entendimento jurisprudencial. 

Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE NÃO 

COMPROVADA. NULIDADE PERICIA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 

1. Os benefícios de auxílio doença e aposentadoria por invalidez 

dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos: o 

primeiro relativo à condição de segurado, o segundo ao cumprimento do 

período de carência, quando for o caso, e o terceiro expresso na 

incapacidade total e temporária (auxílio doença) ou permanente 

(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos artigos 42/47 e 

59/63 e Lei 8.213/91. 2. Constatada a capacidade laborativa do segurado, 

deve ser mantida a sentença que julgou improcedente pedido de 

aposentadoria por invalidez. 3. Somente será decretada a nulidade de ato 

judicial se comprovada a existência de prejuízo à parte. A pericia judicial 

que apresenta conclusões firmes e embasadas em aspectos técnicos não 

merece ser anulada. 4. Apelação da autora não provida.” (TRF-1 - AC: 

00594712320034013800  0059471-23 .2003 .4 .01 .3800 ,  Re la to r : 

DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de 

Julgamento: 31/08/2015, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, Data de Publicação: 12/11/2015 e-DJF1 P. 591). 

Outrossim, quanto ao pedido nomeação de perito especialista em 

angiologia, tenho que a produção de prova destina-se à formação do 

convencimento do magistrado, cabe a ele decidir sobre a pertinência e a 

necessidade de realização das provas a fim de se certificar das versões 

relatadas pelas partes. E, sendo o magistrado o destinatário das provas, e 

convencido da desnecessidade de outras provas para o deslinde da 

questão, não se cogita falar em cerceamento de defesa, porquanto pode 

ele indeferir a produção de qualquer uma delas, por entender, justamente, 

que se trata de diligência irrelevante ao equacionamento da lide ou 

meramente protelatória. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE 

REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PROVAS 

ACOSTADAS AOS AUTOS CONSIDERADAS SUFICIENTES PELAS 

INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRINCÍPIO DA NÃO ADSTRIÇÃO DO JUIZ AO 

LAUDO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. - O juiz não está adstrito ao 

laudo pericial, podendo apreciar livremente as provas constantes dos 

autos a fim de estabelecer o seu convencimento acerca da demanda (art. 

436 do CPC).- A teor do disposto no art. 437 do CPC, cabe ao juiz apreciar 

a necessidade de realização de nova perícia, quando a matéria não lhe 

parecer suficientemente esclarecida, o que não é o caso dos autos. 

Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp n. 49.234/SP, rel. Min. 

Cesar Asfor Rocha, julgado em 28-2-2012). Considerando que a perícia 

restou conclusiva no sentido de que a parte autora não apresenta 

incapacidade laborativa, não tendo o perito médico atestado a 

necessidade de avaliação com médico especialista, indefiro o pedido de 

nomeação de novo perito judicial especialista em angiologia. Diante do 

exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. art. 

487, I do NCPC, revogando a tutela antecipada concedida nos autos. 

Oficie-se ao EADJ para que suspenda o pagamento do benefício 

concedido em tutela antecipada nos autos. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em conformidade com o § 

8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. No caso de beneficiário da 

justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários 

advocatícios deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. 

Certificado o trânsito e não havendo requerimentos, levem-se os autos ao 

arquivo com as anotações e baixas de estilo, inclusive na distribuição. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002101-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OSORIO DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003267-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004005-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE WOLFART CORADIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 120773 Nr: 9765-04.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA GOMES MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - 

OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 136821 Nr: 8956-77.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON GRAMKOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 120568 Nr: 9636-96.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZINHA DE AGUIAR ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 58459 Nr: 1895-44.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO, MARIA LUIZA DA 

CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 132216 Nr: 6498-87.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBROSIO SLOBODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - OAB:17201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 119556 Nr: 10469-17.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE PIRES FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 111540 Nr: 3564-93.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DA COSTA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A, MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 100814 Nr: 3625-85.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE SILVA NASCIMENTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 106012 Nr: 9093-30.2013.811.0040

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 
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autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 84683 Nr: 3949-46.2011.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 93125 Nr: 4635-04.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SIMIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 103675 Nr: 6695-13.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003673-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU GALDIMIR TRINDADE STOCK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR RIBAS DE CAMPOS OAB - MT0018914A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003673-85.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: IRINEU GALDIMIR TRINDADE STOCK Vistos etc. 

Considerando o julgamento do feito no Num. 12680522, prejudicada se 

encontra a contestação apresentada pelo reclamado. Assim, certifique-se 

o transito em julgado da sentença proferida nos autos. Após, não havendo 

requerimentos, arquivem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010860-93.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GONZALES MOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

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

 

Processo nº. 8010860-93.2015.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a 

Impugnação aportada nos autos no ID. N. 16254935. Sorriso/MT, 07 de 

novembro de 2018.Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010720-64.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER ANDREGHETTO OAB - MT0009431A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ALVES DO NASCIMENTO 01080889108 (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 8010720-64.2012.8.11.0040. REQUERENTE: 

IVANILDA GOMES DA SILVA REQUERIDO: RONALDO ALVES DO 

NASCIMENTO 01080889108 Vistos etc. Em que pese o pedido de 

suspensão do feito por 90 dias pelo exequente, fato é que a suspensão 

do feito prevista no art. 313, VII, do NCPC não se coaduna com o princípio 

da celeridade que norteia os Juizados Especiais, prevista no art. 2º da Lei 

n. 9.099/95. Ademais, já houve o transcurso de quase dois meses da 

manifestação retro. Assim, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção (Lei 

n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010150-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANI FERNANDES MAIA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 13:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001197-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERMISON SHIMINGOSKI VILELA (REQUERIDO)
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Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 14:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003455-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VALMIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Processo: 1003455-57.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

não foi intimada da sentença proferida no ID. 14633975, vez que o não 

houve a publicação via DJE. Razão pela qual, impulsiono esses autos a fim 

de intimar a parte reclamada da sentença de ID. 14633975, bem como para 

intimar a parte recorrida do recurso interposto no ID. 14983489, para 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. O referido 

é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 07 de novembro de 2018. Elite Capitanio 

Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA MACAGNAN STREY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000236-36.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ANGELINA MACAGNAN 

STREY REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença por quantia certa manejada contra empresa em recuperação 

judicial. É o relatório. Decido. Pois bem, é público e notório que a OI teve 

seu plano de recuperação judicial aprovado em assembleia, portanto, há 

óbice ao prosseguimento do presente feito em relação à recuperanda, eis 

que, desde a data do pedido de recuperação judicial, a empresa 

executada se encontra impedida de efetuar qualquer pagamento, com fato 

gerador anterior ao pedido, fora do plano de recuperação judicial, devendo 

o exequente proceder a habilitação de seu crédito na recuperação judicial. 

Sobre o tema: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. 

IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. 

APROVAÇÃO DO PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. 

NOVAÇÃO RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, 

definiu a tese de que: "A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015). 2. É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor 

do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado 

em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, 

em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o 

plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático 

das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §

§ 1° e 2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequencias 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (STJ – 4ª T. REsp 1212243/SP. Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, J. 01/09/2015, DJe 29/09/2015) Tecidas tais 

considerações é de fácil constatação que o presente feito deve ser 

extinto e arquivado, com a habilitação do crédito junto ao Juízo 

Recuperacional. Posto isso, EXTINGO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, X, do NCPC, devendo o credor 

habilitar seu crédito junto ao Juízo recuperacional. Preclusas as vias 

recursais, emita-se certidão de crédito ao reclamante, arquivando-se, na 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA MACAGNAN STREY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000236-36.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ANGELINA MACAGNAN 

STREY REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença por quantia certa manejada contra empresa em recuperação 

judicial. É o relatório. Decido. Pois bem, é público e notório que a OI teve 

seu plano de recuperação judicial aprovado em assembleia, portanto, há 

óbice ao prosseguimento do presente feito em relação à recuperanda, eis 

que, desde a data do pedido de recuperação judicial, a empresa 

executada se encontra impedida de efetuar qualquer pagamento, com fato 

gerador anterior ao pedido, fora do plano de recuperação judicial, devendo 

o exequente proceder a habilitação de seu crédito na recuperação judicial. 

Sobre o tema: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. 

IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. 

APROVAÇÃO DO PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. 

NOVAÇÃO RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, 

definiu a tese de que: "A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015). 2. É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor 

do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado 
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em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, 

em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o 

plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático 

das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §

§ 1° e 2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequencias 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (STJ – 4ª T. REsp 1212243/SP. Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, J. 01/09/2015, DJe 29/09/2015) Tecidas tais 

considerações é de fácil constatação que o presente feito deve ser 

extinto e arquivado, com a habilitação do crédito junto ao Juízo 

Recuperacional. Posto isso, EXTINGO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, X, do NCPC, devendo o credor 

habilitar seu crédito junto ao Juízo recuperacional. Preclusas as vias 

recursais, emita-se certidão de crédito ao reclamante, arquivando-se, na 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010639-81.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO CARTOES SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010639-81.2013.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Executada (advogado), para que, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre o cálculo apresentado no ID. 16292456. 

Sorriso/MT, 07 de novembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002335-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE SOARES FERREIRA DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 27 de MARÇO de 2019, às 16:30 horas, nesta Comarca. 

Ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006485-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON AMBROSIO COMIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Processo: 1006485-66.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 15 DE MAIO 

DE 2019 ÀS 11:30HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 07 de Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004778-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DILETO CORTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante, para que, no 

prazo de 05 dias, informe aos autos, endereço atualizado da parte 

reclamada (Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000086-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISIS CAROLINE REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1000086-21.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, a 

parte executada(advogado), na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica as partes 

advertidas de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 
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assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior. Sorriso/MT, 07 de Novembro de 2018. 

Elite Capitanio Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010072-21.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR ANTONIO BELUSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN OAB - MT0013272A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO LUIZ MATEVI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA OAB - MT13076/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010072-21.2011.8.11.0040. EXEQUENTE: VALCIR ANTONIO BELUSSO 

EXECUTADO: RICARDO LUIZ MATEVI Vistos etc. Em que pese a 

manifestação do executado na petição retro, fato é que houve o pedido, 

pelo exequente (Num. 13285002), de vinculação do valor remanescente 

ao feito n. 84673, em trâmite junto à 3º Vara desta Comarca, eis que o 

mesmo é credor do executado naquele feito. Sendo assim, prejudicado o 

pedido retro. Cumpra-se, na íntegra a sentença de Num. 14812038. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010970-63.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES JEAN ZUCCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILDINEA MARQUES RIBEIRO OAB - MT0012984A (ADVOGADO(A))

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010970-63.2013.8.11.0040. REQUERENTE: CHARLES JEAN ZUCCHI 

REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. 

Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da 

execução, bem como quanto a petição retro, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Transcorrido o 

prazo sem manifestação, arquivem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPORTES E NOTICIAS COMUNICACAO E EVENTOS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANE DESTRI OAB - MT0020028A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 13 de FEVEREIRO de 2019, às 14:40 horas, nesta Comarca. 

Ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001630-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAIRON ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 14:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-38.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LANA' S BUFFET LTDA - ME (REQUERENTE)

BERNARDETE DE LOURDES PERIN VITALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERNANDO MATIOLI (REQUERIDO)

JOAO FERNANDO MATIOLI (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 15:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001757-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE FALINSKI STEDILE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1001757-16.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, a 

parte executada(advogado), na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica as partes 

advertidas de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 
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expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior. Sorriso/MT, 07 de Novembro de 2018. 

Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004788-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 15:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004789-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 15:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004790-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 15:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004793-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 15:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001150-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MENDES PADILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINO RIBEIRO CIRINEU JUNIOR - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 1001150-03.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, manifeste-se sobre os 

rumos da execução no prazo de 05 (cinco) dias, considerando devolução 

da carta precatória Id. 15192611, sob pena de arquivamento. Sorriso/MT, 

07 de novembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004147-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1004147-56.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, a 

parte executada(advogado), na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica as partes 

advertidas de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior. Sorriso/MT, 07 de Novembro de 2018. 

Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004795-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILDEAN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 
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data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 15:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004797-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DE SOUZA RAMOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 16:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004805-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 16:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004808-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES JORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 16:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004809-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCY ERLISON FEITOSA ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 16:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004810-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA SCHIMIT EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE PILONI ZORTEA OAB - MT0016716A (ADVOGADO(A))

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

SARAH DE MORAES GODOI OAB - MT24807/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 16:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004810-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA SCHIMIT EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE PILONI ZORTEA OAB - MT0016716A (ADVOGADO(A))

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

SARAH DE MORAES GODOI OAB - MT24807/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 16:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004813-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

DECISÃO Processo: 1004813-23.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JULIANO 

MACHADO DA SILVA REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. 

Trata-se de embargos de declaração em face da decisão prolatada, sob a 

alegação de que houve omissão quando não limitou o valor da multa 

imposta. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Trata-se de embargos de 

declaração com efeito infringente, com o propósito de reanalisar 

premissas e argumentos apresentados. Considerando que os embargos 

foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos. Contudo, no 

mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. Isso porque, caso 

haja o descumprimento da liminar, informação que não consta, até o 

momento, nos autos, será analisada, de acordo com a particularidade do 

caso, as hipóteses do §1º do art. 537 do NCPC. Posto isso, CONHEÇO 

DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença 

invectivada em sua integralidade. Às providências.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005405-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO LINDERMAIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1005405-04.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 13998601, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 07 de 

Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010549-05.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA SORRISAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ROGERIO PIOVESAN (EXECUTADO)

ARCANGELO PIOVEZAN (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 17:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003377-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ABREU FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1003377-63.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, a 

parte executada(advogado), na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica as partes 

advertidas de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior. Sorriso/MT, 07 de Novembro de 2018. 

Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002496-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON PEREIRA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: nº 1002496-52.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16279580, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 07 de 

Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002496-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON PEREIRA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: nº 1002496-52.2018.8.11.0040 – CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16342438, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 07 de 

Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003796-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA BEATRIZ DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico para os devidos fins que após analisar os autos constatei que o 

processo em questão se trata de Execução, não sendo mais adotado a 

designação de audiência de Conciliação antes da penhora, portanto 

desnecessária a redesignação da audiência. Assim impulsiono estes 

autos para INTIMAR a exequente para informar o endereço no prazo de 05 

(cinco) dias, bem como requerer o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003754-68.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SOUSA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI OAB - MT18780/O-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003754-68.2016.8.11.0040 Vistos etc. Proceda-se com o levantamento 

do valor incontroverso depositado nos autos ao exequente. Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento do remanescente da dívida, nos termos do cálculo da 

contadoria, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de arquivamento. Com o 

cálculo, retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000535-76.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARCOS WANDERLEY DE 

LIMA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

ação de nulidade c/c repetição de indébito e pedido de tutela de urgência 

em caráter liminar, sob a arguição de que não incidiria ICMS sobre as 

tarifas de TUST e TUSD nas faturas de energia elétrica. É o relatório. 

Decido. Inicialmente, deve ser registrado que a matéria controvertida neste 

feito é objeto de afetação junto ao STJ no EREsp 1163020/RS, REsp 

1692023/MT e 1699851/TO, nos quais foi determinada a suspensão de 

todas as ações que versassem sobre o tema afetado, exatamente o caso 

dos autos. Posto isso, nos termos da decisão exarada no EREsp 

1163020/RS, REsp 1692023/MT e REsp 1699851/TO (TEMA 986), 

SUSPENDO o andamento do presente feito, até o julgamento da afetação 

pela Superior Instância. Noticiado o julgamento da afetação, digam as 

partes em cinco dias. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000470-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE SOUSA LACERDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELI SILVEIRA DE AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000470-18.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES DE 

SOUSA LACERDA EXECUTADO: FRANCIELI SILVEIRA DE AGUIAR Vistos 

etc. Antes de analisar o pedido de Num. 14186883, intime-se o exequente 

para se manifestar acerca da proposta de acordo indicada pela executada 

em Num. 8072421, no prazo de cinco dias, indicando, ainda, os dados 

bancários para os depósitos correlatos. Indicada a concordância, 

intime-se a executada, inclusive via telefone, acerca da aceitação, 

informando-lhe, também, os dados bancários para o depósito. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010427-26.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCELINO FERREIRA GIL (EXECUTADO)

ELIANE ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

8010427-26.2014.8.11.0040 Exequente: JULIANO TRAMONTINA 

Executado: FRANCELINO FERREIRA GIL e outros Vistos etc. DEFIRO o 

pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida 

RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) 

VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, 

lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. 

Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da 

penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse 

sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, 

ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE 

a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na 

forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERA A 

PENHORA, intime-se a exequente a INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez 

dias, sob pena de EXTINÇÃO. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), 

deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação 

de bens passíveis de penhora, conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006545-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR VALDAMERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006545-39.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDIR VALDAMERI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de ação de 

nulidade c/c repetição de indébito e pedido de tutela de urgência em 

caráter liminar, sob a arguição de que não incidiria ICMS sobre as tarifas 

de TUST e TUSD nas faturas de energia elétrica. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, deve ser registrado que a matéria controvertida neste feito é 

objeto de afetação junto ao STJ no EREsp 1163020/RS, REsp 1692023/MT 
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e REsp.1699851/TO, nos quais foi determinada a suspensão de todas as 

ações que versassem sobre o tema afetado, exatamente o caso dos 

autos. Posto isso, nos termos da decisão exarada no EREsp 1163020/RS, 

REsp 1692023/MT e REsp 1699851/TO (TEMA 986), SUSPENDO o 

andamento do presente feito, até o julgamento da afetação pela Superior 

Instância. Noticiado o julgamento da afetação, digam as partes em cinco 

dias. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001322-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OKNEY SILVA FRANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001322-76.2016.8.11.0040 Exequente: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Executado: OKNEY SILVA FRANCA Vistos 

etc. DEFIRO o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida 

a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) 

LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos 

via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, 

do NCPC. Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, 

inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento 

nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de 

REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 

V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERA A PENHORA, intime-se a exequente 

a INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Acaso expressamente 

requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 

75, do FONAJE. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002341-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO NOVAIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002341-83.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARCELO NOVAIS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença em que o executado sustenta o excesso de 

execução da astreintes. Instada a se manifestar a reclamante rechaçou 

as alegações do executado. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois 

bem, não assiste razão ao reclamado. Isso porque, a liminar foi deferida 

em 16/05/2017 (Num. 7167263), determinando a baixa da inscrição do 

nome do reclamante nos órgão de proteção ao crédito e, mesmo tendo 

sido intimado em 14/06/17 (Num. 9024024), somente cumpriu a liminar em 

08/11/17 (Num. 10609030), ou seja, quase cinco meses após a intimação 

do deferimento da liminar. Ademais, em 16/08/18 já houve a redução das 

astreintes para R$5.000,00 (Num. 14793070). A imposição de astreintes 

constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e, no caso, 

entendo como razoável a proporcional a execução da multa, ante o lapso 

decorrido para cumprimento da tutela antecipada (quase cinco meses). 

Posto isso, REJEITO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

proposta pelo executado. No mais, ante a quitação do débito via depósito 

pelo executado, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. Sem custas e honorários. Após preclusão, proceda-se com o 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANE APARECIDA MARTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY SANTOS DA SILVA OAB - RS76651 (ADVOGADO(A))

KELLY PECCIN OAB - RS0099529A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000033-74.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JANE APARECIDA MARTIM 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos etc. O 

executado informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000176-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DIAS QUINTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000176-97.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ADRIANO DIAS QUINTANA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. O 

executado informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003052-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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SUELI BENNEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003052-54.2018.8.11.0040 Reclamante: SUELI BENNEMANN Reclamado: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Atento à dispensa da anuência da 

parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, EXTINGUINDO o feito, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006499-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE EBERLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA OAB - MT0020492A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006499-50.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARCIO JOSE EBERLE 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Compulsando os autos constato a 

incompetência territorial deste juízo, pois, nos termos do art. 4º, da Lei n. 

9.099/95, é competente o foro do I - do domicílio do réu ou, a critério do 

autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas 

ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do 

lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do 

local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer 

natureza. No caso dos autos, autor e réu possuem endereços diversos 

desta Comarca e, não há informação de que a obrigação deva ser 

satisfeita nesta Comarca. Ante o exposto, reconheço a incompetência 

territorial do juízo e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, 

cancelando a audiência aprazada nos autos. Sem honorários e custas 

(Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-25.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANNONI PAZETO OAB - MT0007324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

ANA JULIA BOFF NEUMANN OAB - MT0011894A-O (ADVOGADO(A))

DELFIM SUEMI NAKAMURA OAB - PR23664 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010063-25.2012.8.11.0040. REQUERENTE: SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES 

S/A Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença por quantia certa 

manejada contra empresa em recuperação judicial. É o relatório. Decido. 

Pois bem, considerando que a parte executada teve seu plano de 

recuperação judicial aprovado em 15/01/2016, portanto, há óbice ao 

prosseguimento do presente feito em relação à recuperanda, eis que, 

desde a data do pedido de recuperação judicial, a empresa executada se 

encontra impedida de efetuar qualquer pagamento, com fato gerador 

anterior ao pedido, fora do plano de recuperação judicial, devendo o 

exequente proceder a habilitação de seu crédito na recuperação judicial. 

Sobre o tema: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. 

IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. 

APROVAÇÃO DO PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. 

NOVAÇÃO RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, 

definiu a tese de que: "A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015). 2. É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor 

do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado 

em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, 

em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o 

plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático 

das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §

§ 1° e 2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequencias 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (STJ – 4ª T. REsp 1212243/SP. Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, J. 01/09/2015, DJe 29/09/2015) Tecidas tais 

considerações é de fácil constatação que o presente feito deve ser 

extinto e arquivado, com a habilitação do crédito junto ao Juízo 

Recuperacional. Posto isso, EXTINGO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, X, do NCPC, devendo o credor 

habilitar seu crédito junto ao Juízo recuperacional. Preclusas as vias 

recursais, emita-se certidão de crédito ao reclamante, arquivando-se, na 

sequência. No mais, proceda-se com a baixa da penhora via Renajud 

realizada no Num. 10634765. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores 

Usuário: ERICO DE ALMEIDA DUARTE 07/11/2018 - 10:23:01 Comprovante 

de Remoção de Restrição Dados do processo Ramo JUSTICA ESTADUAL 

Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município 

SORRISO - Órgão Judiciário SORRISO VARA ESPECIALIZADA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS Nro do Processo 80100632520128110040 Juiz que 

Ordenou a Retirada da Restrição Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal 

TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município SORRISO 

Órgão Judiciário SORRISO VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS Juiz Retirada ERICO DE ALMEIDA DUARTE Para o processo: 

80100632520128110040 Órgão Judiciário : Restrições Retiradas: 2 Placa 
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Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Proprietário Restrição Inclusão da 

Restrição AGH0367 PR HONDA/CG 125 TITAN P V C BRASIL INDUSTRIA 

DE TUBOS E CONEXO CIRCULACAO 27/10/2017 AKG2085 PR VW/GOL 

16V POWER P V C BRASIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXO 

CIRCULACAO 27/10/2017

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003711-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ NARDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APOLIANE GISELY DA SILVA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO VALE TELES PIRES DE COMUNICACAO (REQUERIDO)

JUCILENE MACIEL MENDES 86196715100 (REQUERIDO)

PLOTER ONLINE IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (REQUERIDO)

CRIARTE COMUNICAO, ASSESSORIA E MARKETING LTDA - ME 

(REQUERIDO)

BEAU CORPS ARTE ESTETICA LTDA - ME (REQUERIDO)

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

KLEBER BETTIO GUNSCH 02749231140 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

JOCELAINE DA SILVA OAB - MT16619/O (ADVOGADO(A))

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: EDUARDO LUIZ 

NARDI Reclamado: JUCILENE MACIEL MENDES 86196715100 e outros (11) 

Processo nº. 1003711-34.2016.8.11.0040 Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração suscitando o regular prosseguimento do feito 

quanto às demais requeridas já citadas. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Trata-se de embargos de declaração com efeito infringente, com o 

propósito de reanalisar premissas e argumentos apresentados. 

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos. Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode 

prosperar. Isso porque, o artigo 1.022, do NCPC, dispõe que “cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material”. In casu, não há qualquer 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material na sentença 

invectivada, que julgou extinto o feito pela inércia do requerente em dar 

andamento no feito, o qual permaneceu inerte por mais de 05 meses. 

Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO PROVIMENTO, 

mantendo a decisão invectivada em sua integralidade. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001928-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA MONTEIRO CALDAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001928-36.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EMILIA MONTEIRO CALDAS 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG, BANCO PAN S.A., BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Trata-se de reclamação proposta por 

Emília Monteiro Caldas dos Santos, em face de BANCO BMG S/A, BANCO 

PAN S/A, BANCO BS2 S/A (BONSUCESSO), em que pretende: a) 

declaração de nulidade dos contratos de empréstimos e inexistência de 

débito; b) restituição de valores em dobro e c) condenação em danos 

morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência 

de descontos realizados, pelas reclamadas, em sua conta bancária desde 

o ano de 2013. Aduz, porém, que não mantém qualquer débito com as 

mesmas, apta a justificar a inscrição, pois jamais firmou qualquer contrato. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. A primeira reclamada, não 

apresentou contestação. Preliminarmente, sustenta a incompetência do 

juizado especial em razão da necessidade de produção de prova pericial e 

ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta a inexistência de ato ilícito, 

tendo em vista que a contratação se deu de forma regular, inclusive com 

apresentação de documentos e assinatura de contrato. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. A segunda 

reclamada apresentou contestação. Preliminarmente, sustenta a 

incompetência do juizado especial em razão da necessidade de produção 

de prova pericial. No mérito, argumenta a inexistência de ato ilícito, tendo 

em vista que a contratação se deu de forma regular, inclusive com 

apresentação de documentos e assinatura de contrato. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. A terceira 

reclamada apresentou contestação. Preliminarmente, sustenta a 

incompetência do juizado especial em razão da necessidade de produção 

de prova pericial. No mérito, argumenta a inexistência de ato ilícito, tendo 

em vista que a contratação se deu de forma regular, inclusive com 

apresentação de documentos e assinatura de contrato. Ressalta que a 

reclamante realizou refinanciamento de contratos e portabilidade. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Audiência de conciliação restou infrutífera. É o relatório. No caso, 

percebe-se que o deslinde da questão está atrelado em saber se a 

assinatura constante nos contratos é ou não da reclamante e a 

autenticidade das numerações dos documentos apresentados, a 

depender, portanto, de prova pericial complexa, que foge da alçada dos 

Juizados Especiais Cíveis, por não se harmonizar com os seus princípios 

norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse 

sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova técnica é 

admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a 

exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais 

do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz será convocado 

para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor 

da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de 

simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser 

considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado 

Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça 

comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento 

constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de menor 

complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito 

Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). [sem destaque no original] A 

jurisprudência também é unânime nesse sentido. Confira-se: 

“CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. 

NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE IMPRESSÃO DIGITAL. 

AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 1. 

Considerando que a autora nega seja sua a impressão digital lançada no 

documento da fl. 128 apresentado pela ré, impõe-se seja ratificada a 

sentença de primeiro grau que determinou a extinção do feito, porquanto 

inviável, em sede de Juizados Especiais Cíveis, a realização de perícia 

técnica visando confirmar a autenticidade da firma apresentada pela 

instituição ré, sobretudo porque a autora é pessoa idosa e analfabeta. A 

mídia acostada aos autos evidencia que a ré Magazine Luiza afirma a 

suposta existência de acordo realizado com a demandante, o que enseja 

ainda maior dúvida quanto à existência ou não de contratação ou fraude. 

2. Em que pese alegue a recorrente não ter contratado qualquer 

empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo controvérsia em 

relação à impressão digital da demandante, necessário o exame do 

documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 
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no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GOES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

SUBSTITUO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, 

da lei 9.099/95, nos seguintes termos: Conforme se vê dos contratos 

juntados aos autos no Num. 14351850, 14351883, 14352124, 14352142, 

14352217, 14352280, 14352322, 14352374 e 15216544 a parte autora 

aderiu aos Termos de Adesão Empréstimos Consignados, bem como 

Termo de Adesão ao Cartão de Crédito BMG CARD junto à parte 

reclamada, sendo que as assinaturas constantes nos referidos contratos, 

bem como na declaração de residência de Num. 14352124, p. 03, são 

semelhantes às constantes nos documentos juntados pela autora na 

inicial. Ademais, embora a CNH juntada pelo requerido na pag. 03 do Num. 

14351850 possua número e assinatura do Diretor de Habilitação diversos 

da juntada na inicial, fato é que a mesma foi emitida em 29/03/2012, ou 

seja, se trata de uma via anterior à emitida, posteriormente, pela 

requerente e juntada na inicial (Num. 12755823). Outrossim, o 

comprovante de endereço juntado pela parte requerida na contestação 

(Num. 14352322, p. 06) está em nome da autora, bem como o endereço 

indicado no mesmo, qual seja, Av. Tancredo Neves, n. 934, embora 

diverso da inicial, corresponde exatamente ao endereço cadastrado pela 

parte autora junto ao TRE/MT, conforme comprovante a seguir: No mais, a 

parte requerida comprovou que os valores foram creditados na conta 

corrente de titularidade da parte autora, conforme se vê dos Nums. 

14440464, 14440470 e 14442120, valores estes que não foram objeto de 

devolução pela parte autora. Assim, embora a parte reclamante sustente 

não possuir relação jurídica com a empresa reclamada, fato é que a 

reclamada demonstrou a regularidade dos descontos por meio de prova 

que indica a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar pela parte 

reclamante, demonstrando, desta forma, a existência do negócio jurídico 

entre as partes. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO. CONTRATO ASSINADO. 

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO DA INSTITUIÇÃO EM NEGATIVAR O NOME DA CONSUMIDORA. 

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. Se a empresa recorrente comprova a origem do débito, bem 

como apresenta contrato e faturas pendente de pagamento, e ausente 

impugnação de tais provas, é certo que a inscrição do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular 

de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral”. 

(TJMT. Turma Recursal Única, EDSON DIAS REIS, J. 19/02/2018, DJE 

09/03/2018) Posto isso, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando a reclamante ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé no patamar de R$1.000,00. 

Considerando a condenação da reclamante como litigante de má-fé, 

condeno-a no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em R$1.000,00, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006480-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RITA CRISTIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006480-78.2017.8.11.0040. REQUERENTE: RITA CRISTIANE DE OLIVEIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora 

que foi surpreendida com a informação que seu nome estava inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito referente à dívida junto à requerida no valor 

de R$265,56 com relação ao contrato 0262681969, o que lhe impediu de 

realizar compras a prazo no comércio local. Alega que desconhece o 

valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não reconhece a dívida 

em questão, vez que nunca teve qualquer vínculo com a empresa e nem 

recebeu nenhuma notificação da inscrição. A requerida apresentou 

contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como a 

inexistência de dano moral. Junta áudio que supostamente comprova a 

contratação. Ab initio, determino a reunião destes autos com os de n. 

1006483-33.2017.8.11.0055, também em trâmite neste Juizado Especial, 

por verificar que ambos discutem a inexistência do mesmo negócio jurídico 

(contrato nº 0262681969, no valor de R$39,14), na forma do art. 55 do 

Código de Processo Civil. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerente alega desconhecer o contrato em 

questão, enquanto a requerida alega os serviços foram contratados pela 

parte autora. A requerida anexou ao processo gravação das ligações 

telefônicas, onde há confirmação dos dados pessoais da parte autora 

(nome completo, nome da mãe, endereço), e também a escolha da data de 

vencimento das faturas, além da confirmação da migração para um plano 

controle melhor. Vale ressaltar que não houve impugnação por parte da 

autora do áudio juntado. Assim, plenamente possível - além de 

suficientemente provada no caso em apreço - a contratação verbal. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial e PROCEDÊNCIA 

do pedido contraposto, para o fim de condenar a parte autora ao 

pagamento de R$265,56 e R$39,14, devendo incidir sobre o valor 

correção monetária a contar do vencimento e juros de mora de 1% ao mês 

a contar da publicação da sentença. Assim, restou evidenciado que a 

reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de obter 

vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra 

com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Considerando 

a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao 

pagamento de multa no valor R$1.000,00 (hum mil reais), bem como ao 

pagamento das custas processuais e de honorários em favor do patrono 

dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 

R$1.000,00 (hum mil reais). Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 07 de novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, 

Juíza Leiga. Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) 

juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006483-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RITA CRISTIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006483-33.2017.8.11.0040. REQUERENTE: RITA CRISTIANE DE OLIVEIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos, etc. Narra a 

parte autora que foi surpreendida com a informação que seu nome estava 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente à dívida junto à 

requerida no valor de R$39,14 com relação ao contrato 0262681969, o 

que lhe impediu de realizar compras a prazo no comércio local. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão, vez que nunca teve qualquer vínculo com 

a empresa e nem recebeu nenhuma notificação da inscrição. A requerida 

apresentou contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como 

a inexistência de dano moral. Junta áudio que supostamente comprova a 

contratação. Ab initio, determino a reunião destes autos com os de n. 

1006480-78.2017.8.11.0055, também em trâmite neste Juizado Especial, 

por verificar que ambos discutem a inexistência do mesmo negócio jurídico 

(contrato nº 0262681969, no valor de R$39,14), na forma do art. 55 do 

Código de Processo Civil. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerente alega desconhecer o contrato em 

questão, enquanto a requerida alega os serviços foram contratados pela 

parte autora. A requerida anexou ao processo gravação das ligações 

telefônicas, onde há confirmação dos dados pessoais da parte autora 

(nome completo, nome da mãe, endereço), e também a escolha da data de 

vencimento das faturas, além da confirmação da migração para um plano 

controle melhor. Vale ressaltar que não houve impugnação por parte da 

autora do áudio juntado. Assim, plenamente possível - além de 

suficientemente provada no caso em apreço - a contratação verbal. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial e PROCEDÊNCIA 

do pedido contraposto, para o fim de condenar a parte autora ao 

pagamento de R$39,14 e R$265,56, devendo incidir sobre o valor 

correção monetária a contar do vencimento e juros de mora de 1% ao mês 

a contar da publicação da sentença. Assim, restou evidenciado que a 

reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de obter 

vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra 

com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Considerando 

a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao 

pagamento de multa no valor R$1.000,00 (hum mil reais), bem como ao 

pagamento das custas processuais e de honorários em favor do patrono 

dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 

R$1.000,00 (hum mil reais). Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 07 de novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, 

Juíza Leiga. Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) 

juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002394-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONE TRAJANO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002394-30.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLEONE TRAJANO DA 

CONCEICAO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a 

parte autora que foi surpreendida com uma inscrição indevida em seu 

nome. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido 

vez que não reconhece a dívida em questão e nem recebeu nenhuma 

notificação da inscrição. A requerida apresentou contestação, alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Diz que 

houve contratação e uso dos serviços, tendo a parte autora efetuado uma 

migração da linha telefônica nº (66) 996924250, juntado fatura de 

utilização da linha para comprovar. Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Quanto ao mérito, trata-se de 

típica relação de consumo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Vale 

ressaltar que as faturas juntadas demonstram a utilização da linha 

telefônica em questão, mas não há como afirmar que foi a parte autora 

que utilizou os serviços. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO 

– NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA 

CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 
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condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito de R$244,13 com 

relação ao contrato nº 0266701304, determinando a baixa definitiva do 

nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 07 de 

novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002378-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002378-76.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CHARLES PEREIRA DE 

SOUSA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a parte 

autora que foi surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. 

Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que 

não reconhece a dívida em questão e nem recebeu nenhuma notificação 

da inscrição e jamais utilizou os serviços da ré. A requerida apresentou 

contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como a 

inexistência de dano moral. Diz que houve contratação e uso dos serviços 

e junta faturas que demonstram que houve utilização da linha telefônica. 

Quanto ao mérito, trata-se de típica relação de consumo, diante do que 

cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela 

parte autora. A requerente alega desconhecer o contrato em questão, 

enquanto a requerida alega os serviços foram contratados pela parte 

autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, 

pois, tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no 

pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição 

demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não 

demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Vale 

ressaltar que as faturas demonstram que houve utilização da linha 

telefônica, mas não há como afirmar que foram utilizadas pela parte autora 

da presente ação. Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de 

reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu tal 

inscrição, possui a parte autora outras inscrições preexistentes, conforme 

verifico por meio do extrato do SPC juntado com a inicial (Id.13083492). Tal 

entendimento já está consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de 

Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito no valor de R$205,55 com relação ao contrato nº 0222074785, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 07 de novembro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002395-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002395-15.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCA RAMOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora 

que foi surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão, vez que jamais utilizou os serviços da ré, 
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devendo, portanto tratar-se de uma fraude. A requerida apresentou 

contestação, alegando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição. No 

mérito, sustenta a regularidade da inscrição, bem como a inexistência de 

dano moral. Diz que houve contratação e uso dos serviços, tendo a parte 

autora efetuado uma migração da linha telefônica nº (66) 99978-9049, 

juntado fatura de utilização da linha para comprovar. Primeiramente, não 

vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de 

análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Quanto à 

alegação de prescrição, de fato entendo que eventual verba indenizatória 

prescreve no prazo de 3 anos, de acordo com o que preceitua o Código 

Civil. Art. 206. Prescreve: (...) § 3° Em três anos: (...) V - a pretensão de 

reparação civil; (...) Entretanto, o termo inicial da prescrição é a data do 

conhecimento da inscrição indevida e como não há nos autos notícia da 

data em que o autor tomou conhecimento da inscrição realizada, não há 

como ser declarada a prescrição. Vale ressaltar que o comprovante do 

SPC – suposto documento que deu ciência ao mesmo da inscrição, foi 

retirado em 24/04/2018. Quanto ao mérito, trata-se de típica relação de 

consumo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora. A requerente alega desconhecer o 

contrato em questão, enquanto a requerida alega os serviços foram 

contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e não demanda 

maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais diligente 

quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação da 

contratação para apresentar. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO 

– NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA 

CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito de R$128,27 com 

relação ao contrato nº 0208750740, determinando a baixa definitiva do 

nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 07 de 

novembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001223-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23368-B (ADVOGADO(A))

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001223-38.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Trata-se de reclamação proposta 

por ANTÔNIO CARLOS DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A., 

em que pretende condenação por danos morais e materiais. A parte 

reclamante sustenta que foi até a empresa reclamada para realizar um 

financiamento, afirma que a empresa somente liberou o serviço após a 

contratação, por parte do reclamante, de um Título de Capitalização. Diz 

que, ao tentar cancelar o serviço contratado, verificou que foi ofertado 

produto diverso do que tinha sido combinado. Devidamente citado, o 

reclamado apresenta contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de 

ato ilícito a ensejar a sua responsabilidade em indenizar a parte reclamante 

em dano moral, não passando de mero aborrecimento. Alega que os 

serviços ofertados para financiamento e o título de capitalização são 

totalmente diversos e que o reclamante tinha ciência do que estava sendo 

contratado, havendo falta de provas da situação alegada pelo reclamante. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Em impugnação, reforça o alegado na inicial. Audiência de conciliação 

restou infrutífera. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois 

não há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil). Quanto a preliminar de prescrição, 

entendo que não deve prosperar, pois o início da contagem do prazo é a 

partir do conhecimento e não da anotação. Verifica-se no caso que o 

reclamante traz à baila alegações por situação passada, contudo, sem 

nenhuma prova. Para poder analisar as alegações por um suposto ilícito 

praticado pela empresa reclamada necessitam do mínimo probatório. 

Quanto ao dano moral. No que tange aos danos morais, e sem 

desconsiderar os fatos narrados na inicial, considero que a conduta do 

reclamado não causou lesão aos direitos da personalidade da parte 

reclamante, tratando-se, antes, de dissabor do cotidiano a que todos 

estão sujeitos, notadamente porque não restou demonstrado nos autos a 

situação vexatória vivida, cobrança de valores indevidos ou qualquer 
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outro prejuízo a ensejar a reparação pretendida. Sabe-se que o dano 

moral deve prover de ato ilícito apto a atingir os direitos da personalidade 

daquele que o sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação 

vexatória ou de abalo psíquico duradouro. Pequenos transtornos ou 

aborrecimentos do cotidiano não são ocorrências suficientes para a 

caracterização do dever de indenizar. Nesse sentido, a lição de Sérgio 

Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 

105): “Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento 

ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no 

trabalho, no trânsito entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o 

equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos 

por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Desse modo, conclui-se 

que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, 

somente se configurariam com a exposição do consumidor a situação 

humilhante, bem como ofensa a atributo da sua honra, imagem ou qualquer 

dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5º, incisos V e X, da CF/88, 

o que não restou comprovado no caso dos autos. Ante o exposto, eu juiz 

leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, bem assim para 

JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso 

I, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 

55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. SUBSTITUO O PROJETO DE 

SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, nos 

seguintes termos: A parte reclamada sustentou, em contestação, a 

preliminar de prescrição, a qual, ao compulsar os autos, verifico que a 

mesma deve ser acolhida. Isso porque, embora a parte autora sustente 

que o termo inicial da prescrição é a data de 7/05/2015, em que requereu o 

cancelamento do serviço, fato é que quando o mesmo compareceu ao 

PROCON para informar o conflito existente entre as partes, em 07/04/2015 

(pag. 06 do Num. 12164827), bem como quando solicitou o cancelamento 

do seguro (07/04/2015 – Num. 12164785, p. 01), o mesmo já possuía 

ciência de que os benefícios constantes no contrato eram diversos do 

efetivamente contratado, ou seja, a ciência ocorreu anteriormente ao 

comparecimento do mesmo junto ao PROCON e ao cancelamento 

administrativo do seguro. Ademais, a tese defendida pelo autor na inicial e 

na impugnação à contestação foi de “venda casada”, ou seja, de que o 

banco condicionou a liberação do financiamento à aquisição do título de 

capitalização, objeto da presente demanda. Desta forma, sustentando o 

autor que foi obrigado a contratar o título de capitalização e/ou seguro 

como condição imposta, pela parte reclamada, para liberação do 

financiamento, corolário que o conhecimento dos fatos ("venda casada") 

tenha se dado quando da assinatura do contrato, qual seja, em 

02/03/2006, confirmado pelo próprio autor na inicial. O artigo 206, §3º, V, 

do CC, dispõe que prescreve em três anos a pretensão de reparação civil. 

In casu, tendo o autor tomado conhecimento da, em tese, “venda casada” 

em 02/03/2006 e a ação sido ajuizada em 12/03/2018, deve ser 

reconhecida a prescrição do direito do autor. Por todo o exposto, 

reconheço a prescrição e com fundamento no artigo 487, II, do NCPC, 

JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente ação. Sem 

custas e despesas processuais. Transitada em julgado, arquive-se com 

as baixas e anotações de praxe. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005631-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA ALVES MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ZANFRILLI MOREIRA OAB - MT20651/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005631-09.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ANGELITA ALVES MOURA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, BANCO BRADESCO S.A. I - RELATÓRIO. Cuida-se 

de reclamação ajuizada por ANGELITA ALVES MOURA, em desfavor de 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, BANCO BRADESCO S.A. e 

BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, devidamente qualificadas na inicial, 

objetivando a declaração de inexistência de débito e danos morais. Aduz 

autora que recebia ligações de cobranças das reclamadas, com isso, 

efetuou negociação por intermédio do Procon/Sorriso junto às requeridas 

obtendo o parcelamento do debito em questão, sendo acordado e pagas 

11 parcelas de R$ 75,94 (setenta e cinco reais e noventa e quatro 

centavos), contudo, mesmo após a quitação da dívida, ocorrida em 

27/08/2015, continuou a receber telefonemas de cobrança por parte das 

reclamadas. Requer danos morais, retirada de seus dados em órgão de 

proteção de credito. As partes reclamadas, por seu turno, argumentam a 

inexistência de ato ilícito, tendo em vista que a reclamante mantém relação 

contratual com a mesma, possuindo débito no valor de R$ 4.495,56. 

Informa que não consta no sistema nenhum acordo firmado e que a 

anotação de seus dados em órgão de proteção ao crédito é devido a sua 

inadimplência. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na inicial. Quanto a preliminar de conexão, entendo que não deve 

prosperar, pois, mesmo possuindo pedidos idênticos, os motivos e débitos 

são diversos. II - FUNDAMENTO. Analisados os fatos e as provas 

produzidas, tenho que o pedido não merece provimento. É de rigor 

reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente 

caso, diante dos diversos efeitos daí decorrentes. De fato, levando-se em 

conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º do Código 

Consumeirista, bem como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º 

do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertou no mercado serviços e/ou produtos a reclamante, este na 

condição de destinatária final, razão pela qual está caracterizada a 

relação de consumo para todos os fins legais. Como consequência disso, 

o citado código assegura que toda indenização derivada de relação de 

consumo se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal 

assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Posto isso, passamos ao caso 

prático, em que pese a irresignação da reclamante acerca da eventual 

falha na prestação de serviços pela reclamada, verifica-se que a 

reclamante não trouxe elementos suficientes para que se possa aferir se, 

de fato, houve os fatos narrados na inicial e, por consequência má 

prestação do serviço. Com efeito, para haver ilicitude por parte da 

reclamada, caberia a demonstração, pela reclamante, de acordo válido. 

Nota-se que o documento que informa o acordo (id 10553678), não consta 

nenhuma assinatura de representantes da reclamada. Tal documento não 

especifica sobre qual valor está sendo discutido, não se podendo 

presumir que se trata do valor em que consta a anotação em órgão de 

proteção ao crédito, restringindo-se a meras informações sem demonstrar 

nenhum resquício de verossimilhança de suas alegações. Por outro lado, a 

reclamada demonstrou que a reclamante possui débitos. Insta salientar 

que, embora possa incidir a inversão do ônus da prova, a reclamante 

incumbe o dever de narrar os fatos com precisão, indicando fatos 

essenciais ao deslinde da causa, sendo imprescindível ao menos um 

esforço nesse sentido, caso contrário, corre o risco de responder por sua 

desídia: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET 

MÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 

CONFORME ALEGADO PELO AUTOR, QUE NÃO INFORMA QUALQUER 

NÚMERO DE PROTOCOLO, A DESPEITO DE TER EFETUADO PELO MENOS 

OITO LIGAÇÕES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA RÉ. DANO MORAL 

AFASTADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003567443, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

15/08/2012) (TJ-RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 

15/08/2012, Primeira Turma Recursal Cível) (sem destaque no original). 

Assim, não havendo um mínimo de demonstração pela reclamante de 
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eventual falha na prestação dos serviços da reclamada, mesmo porque 

sequer demonstrou de forma satisfatória a alegada falha na prestação de 

serviços, não há que se falar de conduta ilícita da reclamada e, 

consequentemente, em indenização por danos morais. Por outro lado, não 

se pode banalizar o direito constitucional ao dano moral (art. 5º, V e X, da 

Constituição Federal), que deve ficar reservado a situações de efetiva 

violação de valores internos do indivíduo, o que certamente não é, salvo 

melhor juízo, o caso destes autos, em que quando muito ocorreu 

transtorno normal ao dia-a-dia em sociedade. Dessa forma, as alegações 

da reclamante não se mostraram verossímeis, sendo de rigor a 

improcedência deste pedido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187071 Nr: 2340-81.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO PIRES DE MACEDO, EDSON 

GODOY DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALESSANDRO PIRES DE MACEDO, 

Filiação: José Cordeiro de Macedo e Marcia Pires Costa, data de 

nascimento: 28/06/1985, natural de Moreira Sales-PR, solteiro(a), pintor e 

atualmente em local incerto e não sabido EDSON GODOY DOS SANTOS, 

Filiação: Claudete Godoy França e Gilberto Luiz Pereira dos Santos, data 

de nascimento: 18/01/1993, brasileiro(a), natural de Sorriso-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio da Promotora de Justiça em exercício nesta comarca,abaixo 

firmado no uso de sua atribuição constitucional, vem, com base no incluso 

Inquérito Policial oferecer denúncia em face de Alessandro pires de 

macedo e Edson Godoy dos Santos, ambos qualificado nos autos, pela 

prática dos seguintes fatos delituosos. Consta no caderno investigatóio 

que no dia 27/08/2013, por volta das 18 horas, no Bairro São José II os 

acusados agindo com animus furandi, mediante rompimento de obstáculo, 

consistente no arrombamento da porta da residência constante àsfls. 

23/24,subtraiu em proveito próprio, oicas alheias móveis constante no auto 

de apreensão de fll 21. Consta do referido procedimento investigatório que 

no dia o acusado Alessandro adquiriu em proveito próprio,coi sa que sabia 

ser produto de crime, consistente n auto de apreensão de fl.21. Segundo 

caderno investigativo,nas condições detempo e local acima mencionados 

a CUPM durante rondas avistou os acusados em atitude suspeita, 

momentoem que realizaram a abordagem. Ato contínuo,durante a revista 

pessoal os milicianos encontraram em posse dos indigitados no interior de 

uma mochila, 01 aparelho de DVD marca LG; 01 Notebook marca Phlico, 01 

filmadora marca Sony, 01 relógio réplica Armani, 02 controles remotos, 02 

carregadores sendo um de Notebook e outor de de uma filmadora. Urge 

consignar que na Delegacia de Poícia o acusado Edson confessou ter 

subtrapido os referidos bens na residência de seu vizinho arrombando a 

porta principal, e que se primo Alessandro o ajudara a vender os objetos. 

Ante o exposto denúncio Edson Godoy dos Santos como incurso nas 

penas do artigo 155, § 4º, inciso I do CP e Alessandro Pires de Macedo, 

como incurso nas penas do artigo 180 Caput do CP, requerendo que 

recebida e autuada estsa sejam os mesmos citados para responderem 

acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: Vistos.Defiro o pedido de citação editalícia feito pelo MP fl. 73, 

e determino a citação dos acusados por edital, com o prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposto no artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo, sem a 

apresentação de defesa preliminar o qual deverá ser certificado, abra-se 

vistas dos autos ao MP. Em caso de apresentação de defesa preliminar, 

venham os autos conclusos.Ciência ao MP.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 05 de novembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140140 Nr: 10693-18.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS TELES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE CARLOS TELES VIEIRA, Cpf: 

01248320166, Rg: 1755859-0, Filiação: Neilda Teles da Conceição, data de 

nascimento: 28/07/1984, brasileiro(a), natural de Centralina-MG, Telefone 

9972-1977. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para o fim de, com espeque no conteúdo normativo do art. 383, § 

2.º do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICAR o crime registrado na 

proposta acusatória, imputado ao réu José Carlos Teles Vieira, 

devidamente qualificado, denunciado como incurso nas sanções previstas 

no art. art. 157, caput, do Código Penal, para a infração penal de furto 

simples [art. 155 ‘caput’ do Código Penal] e, como consectário natural da 

nova definição jurídica dos fatos, CONDENAR o requerido pela prática do 

delito de furto simples.Passo, portanto, como forma de dar vazão ao 

princípio da individualização da pena, de estirpe constitucional [art. 5.º, 

inciso XLVI da CRFB/88], à dosimetria da sanção penal a ser infligida ao 

réu.Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, 

entendo que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados 

aos autos, não devem ser considerados em prejuízo do réu, como 

indicadores de maus antecedentes.Não existem nos autos dados técnicos 

que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo 

ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social. No 

que tange à culpabilidade, às circunstâncias do crime, aos motivos do 

crime, ao comportamento da vítima e as consequências do crime, 

considero que tais rubricas são incapazes de gerar registros 

desfavoráveis ao requerido, já que o seu cerne não descambou para 

excessos reprováveis no seio social.Destarte, considerando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi 

dissecada anteriormente e extratifica a maioria unânime daquelas que 

foram reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE imputada ao réu em 01 

(um) ano de reclusão, mínimo legal.Feito isso, passo a fixação da PENA 

PROVISÓRIA. Não vislumbro a ocorrência de circunstâncias atenuantes 

ou agravantes, de tal sorte que deve ficar estabelecida dentro do patamar 

anteriormente fixado: 01 (um) ano de reclusão.Ultrapassada tal etapa, 

passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada em 01 (um) ano de 

reclusão, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento da 

pena.Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao 

réu a pena de multa, que ora vai fixada em 10 (dez) dias-multa, na razão 

de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido 
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monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas — em 

análise retrospectiva — e a gravidade do delito, assim como em face da 

situação econômica do réu.A pena será cumprida em regime ABERTO, 

inicial, em conformidade com o comando normativo estampado no art. 33, § 

2.º, alínea ‘c’ do Código Penal.Presentes as condições do art. 44 do Código 

Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de 

direito [art. 44, § 2.º do Código Penal], mais precisamente, a prestação 

pecuniária [art. 45, § 1.º do Código Penal], consistente no pagamento da 

quantia equivalente a 150% (cento e cinquenta pontos percentuais) do 

valor correspondente ao salário mínimo vigente há época da prolação do 

presente veredicto, em gêneros alimentícios que compõem a cesta básica, 

a ser endereçada à entidade assistencial e filantrópica a ser definida em 

sede de execução criminal, franqueando a possibilidade de o condenado 

adimplir a obrigação em 04 (quatro) prestações de idêntico valor.Concedo 

ao requerido o direito de apelar em liberdade, exceto se por outro motivo 

não estiver preso, em razão da ausência, no caso concreto, de 

ressonância nas hipóteses previstas para prisão preventiva, não sendo 

recomendado o recolhimento do requerido à prisão [art. 312 e art. 387, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal].Isento o 

sentenciado do pagamento das custas e despesas processuais, haja 

vista ter sido assistido pela Defensoria Pública. Confirmada a sentença em 

2ª Instância:a) preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao 

Departamento de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII do Código de 

Processo Penal];b) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, para 

suspensão dos direitos políticos [art. 15, inciso III da CRFB/88];c) forme-se 

e remeta-se o processo de execução à Vara das Execuções Criminais 

[art. 105 da Lei n.º 7.210/1984].Declaro esta por publicada com a entrega 

em Secretaria da 1ª vara criminal. Dispensado o registro, na forma 

prevista na CNGC/MT. Intimem-se e Cumpra-se.Às providências.Sorriso - 

MT, em 29 de agosto de 2018.Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,Juíza de 

Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 06 de novembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 163236 Nr: 11116-41.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO TIBURCIO, FLÁVIO JOSÉ HONÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER GIOVELLI - 

OAB:17788, KLEBER GIOVELLI - OAB:17788/O, WALTER DJONES 

RAPUANO - OAB:16505/B

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR.WALTER DJONES RAPUANO, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE SUAS RAZÕES RECURSAIS NOS 

PRESENTES AUTOS EM FACE DE SEU CLIENTE EDUARDO TIBURCIO.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 48396 Nr: 5386-30.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL (ANTIGA QUINTA)

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 5386-30.2008.811.0040

 ESPÉCIE: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU(S): ADRIANO SOUZA LIMA

INTIMANDO: Executados(as): Adriano Souza Lima Filiação: Francisco 

Souza Lima e de Maria Alves da Silva, data de nascimento: 18/02/1983, 

brasileiro(a), natural de Terezina-PI, , serviços gerais, Endereço: Av. 

Tancredo Neves, 2048, Bairro: Centro, Cidade: Sorriso-MT, atualmente se 

encontrando em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Intimar o Reeducando acima identificado para que no prazo 

de 10 (dez) dias, efetue o pagamento da pena de multa no valor de R$ 

1.276,77 (hum, duzentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos)

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugenio Comelli, 

digitei.

Sorriso - MT, 6 de novembro de 2018.

Claudete Scatolin

Gestor(a) Judiciário(a)

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL (ANTIGA QUINTA)

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 5386-30.2008.811.0040

 ESPÉCIE: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU(S): ADRIANO SOUZA LIMA

INTIMANDO: Executados(as): Adriano Souza Lima Filiação: Francisco 

Souza Lima e de Maria Alves da Silva, data de nascimento: 18/02/1983, 

brasileiro(a), natural de Terezina-PI, , serviços gerais, Endereço: Av. 

Tancredo Neves, 2048, Bairro: Centro, Cidade: Sorriso-MT, atualmente se 

encontrando em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Intimar o Reeducando acima identificado para que no prazo 

de 10 (dez) dias, efetue o pagamento da pena de multa no valor de R$ 

1.276,77 (hum, duzentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos)

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugenio Comelli, 

digitei.

Sorriso - MT, 6 de novembro de 2018.

Claudete Scatolin

Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 123635 Nr: 1614-15.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:11265/O

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 28/11/2018, com início às 14:30 horas, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 54: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

Fabiane Nascimento
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Técnica Judiciária

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 076/2018/DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei, etc...

 CONSIDERANDO que a servidora Luciana Tognon, matrícula 4459, 

Gestora Judiciária da Vara Especializada do Juizado Especial desta 

comarca estará em usufruto de 15 dias de férias relativo ao exercício de 

2017, no período de 03 a 17/12/2018;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora JANETE NOBRES DA SILVA, Técnica Judiciária, 

matrícula nº 7.745, lotada na Vara Especializada do Juizado Especial desta 

comarca, para exercer o cargo de Gestora Judiciária substituta, no 

período de 03 a 17 de dezembro de 2018, durante a ausência do titular.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Tangará da Serra, 06 de novembro de 2018.

 FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 076/2018/DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei, etc...

 CONSIDERANDO que a servidora Luciana Tognon, matrícula 4459, 

Gestora Judiciária da Vara Especializada do Juizado Especial desta 

comarca estará em usufruto de 15 dias de férias relativo ao exercício de 

2017, no período de 03 a 17/12/2018;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora JANETE NOBRES DA SILVA, Técnica Judiciária, 

matrícula nº 7.745, lotada na Vara Especializada do Juizado Especial desta 

comarca, para exercer o cargo de Gestora Judiciária substituta, no 

período de 03 a 17 de dezembro de 2018, durante a ausência do titular.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Tangará da Serra, 06 de novembro de 2018.

 FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 137626 Nr: 8001-40.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FLOR NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOÃO CARLOS CRISTIANO, 

LUZIA LEOPOLDO CHRISTIANO, SILVANA MARIA CHRISTIANO MOYA, 

SUELI LUIZA CHRISTIANO DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que tange à citação da demandada Luzia Leopoldo Christiano, restou 

infrutífera, sendo que o Sr. Oficial de Justiça fora informado “pelo seu filho 

Sr. Antonio que a requerida encontra-se na cidade de Cuiabá, a 

tratamento de saúde, estaria em tratamento médico em Cuiabá/MT, não 

sabendo informar corretamente a data do seu retorno” (certidão de fl. 

127-verso). Logo, a ausência é momentânea.

No mais, em análise à certidão de óbito de fl. 45, é visto que quem 

compareceu ao cartório para lavrar a certidão de óbito foi o Sr. Sebastião 

Carlos Christiano. Em consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD 

INFOJUD e SIEL restou confirmado que este é um dos herdeiros do “de 

cujus”.

Posto isso, ADOTO as seguintes providências:

I-) CITE-SE a demandada Luzia Leopoldo Christiano no endereço de fl. 122, 

sendo que, sendo que, se verificada a hipótese de ocultação, CITE-SE por 

hora certa na forma do artigo 252 e seguintes do CPC, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça, ainda, questionar a citanda acerca da qualificação e 

endereço dos demais herdeiros do falecido João Carlos Cristiano;

II-) PROMOVA-SE a citação pessoal do herdeiro Sebastião Carlos 

Christiano nos endereços: (a) Avenida Hitler Sansão, n. 1, Juína/MT, CEP 

78.320-000; (b) Rua das Dálias, n. 220, Módulo 04, Juína/MT, CEP 

78.320-000; e (c) Rua das Dálias, n. 198, Módulo 04, Juína/MT, CEP 

78.320-000, devendo o Sr. Oficial de Justiça, ainda, questionar o citando 

acerca da qualificação e endereço dos demais herdeiros do falecido João 

Carlos Cristiano.

EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 195210 Nr: 11019-30.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO ROSA DOS SANTOS, ESPOLIO DE IZAURA 

APARECIDA DA SILVA SANTOS, JUNIOR ROSA DOS SANTOS, 

EVERALDO ROSA DOS SANTOS, ROSELY SILVA SANTOS, EDSON 

ROSA DOS SANTOS, FERNANDO ROSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSP. E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA PATRICIA PASQUALLI 

- OAB:10.633 OAB/MT, PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - OAB:7.585 

MT, RICARDO BATISTA BLASI - OAB:12249

 Vistos.

A citação por edital pressupõe o esgotamento das diligências nos 

endereços apontados nos autos.

No vertente caso, a verdade é que as diligências realizadas na tentativa 

de citar os demandados Everaldo Rosa dos Santos, Junior Rosa dos 

Santos e Fernando Rosa Santos restaram infrutíferas, já que o endereço 

para citação do demandado Everaldo Rosa dos Santos era insuficiente 

(certidão de fl. 152), bem como a correspondência encaminhada ao 

demandado Junior Rosa dos Santos fora recebido por terceiro, e, 

conforme certidão de fl. 159, Fernando Rosa Santos teria se mudado.

A localização dos herdeiros, acima de tudo, visa assegurar o exercício 

pleno do devido processo legal. Com esse objetivo, fora promovida 

pesquisa de endereço nos sistemas BACENJUD, SIEL, INFOJUD e 

RENAJUD, sendo certo que é de incumbência da própria parte manter 

atualizado o respectivo cadastro, principalmente na Receita Federal e na 

Justiça Eleitoral.

Vale dizer que, na forma do art. 256, § 3º, do CPC, a requisição pelo Juízo 

de informações sobre o endereço do executado nos cadastros de órgãos 

públicos ou de concessionárias de serviços públicos apresenta-se como 

pressuposto indispensável para a citação editalícia.

Assim sendo, as diligências anteriores já serão suficientes para expurgar 

qualquer nesga de nulidade em eventual citação por edital. Afinal, se a 

própria parte negligenciou em manter o endereço atualizado nos 

mencionados cadastros, retira-lhe qualquer legitimidade para se insurgir 

contra as consequências da constatação do paradeiro incerto e 

desconhecido.

É lógico que haveria, além dessas, infindáveis fontes para pesquisa de 

endereço, porém, as que ora se lança mão mostram-se suficientes.

Dessa feita, PROMOVA-SE a citação pessoal dos herdeiros, conforme o 

art. 690 do CPC, nos seguintes endereços:

 Everaldo Rosa dos Santos: (a) Rua 30-B, n. 292-S, Bairro: Cidade Alta 2, 

Tangará da Serra/MT, CEP 78.300-000; (b) Avenida Tangará, Quadra 32, 

Lote 04, Bairro: Alto da Boa Vista, Tangará da Serra/MT, CEP 78.300-000; 

(c) Avenida Tangará, Quadra 32, Lote 03, Tangará da Serra/MT, CEP 

78.300-000; (d) Rua Juriti, s/n, Bairro: Alto da Boa Vista, Tangará da 

Serra/MT, CEP 78.300-000; (e) Rua Pequi, n. 953, Bairro: Jardim dos Ipês, 
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Tangará da Serra/MT, CEP 78.300-000;

Junior Rosa dos Santos: (f) Rua Juriti, Lote 04, Quadra 32, Tangará da 

Serra/MT, CEP 78.300-000; (g) Avenida Tangará, Quadra 32, Lote 03, 

Bairro: Alto da Boa Vista, Tangará da Serra/MT, CEP 78.300-000; (h) 

Avenida Brasil, n. 9999 99999, Centro, Tangará da Serra/MT; (i) Rua 

Antonio Hortolani, n. 236-W, Bairro: Centro, Tangará da Serra/MT, CEP 

78.300-000; (j) Rua Floriano Peixoto, n. 796, Ariquemes/RO, CEP 

76.877-165; (k) Avenida Paraíba, n. 104, Jardim Assunção, 

Rondonópolis/MT, CEP 78.720-000; (l) Rua Projetada A, n. 1256, Chácara 

Beija Flor, Rondonópolis/MT, CEP 78.700-110;

Fernando Rosa Santos: (m) Rua 30-B, n. 292-S, Bairro: Vila Alta 2, 

Tangará da Serra/MT, CEP 78.300-000; (n) Rua 03, n. 1761-S, Bairro: São 

Luiz, Tangará da Serra/MT, CEP 78.300-000.

EXPEÇA-SE o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220408 Nr: 10365-09.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL BETTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 294585 Nr: 20654-30.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACITS - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E IND.DE T. DA 

SERRA-MT, VANDER ALBERTO MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPCM EVENTOS E PALESTRAS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 de fevereiro de 2019, às 

15h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292512 Nr: 19044-27.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM STURM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O despacho de fl. 63 determinou a intimação da parte autora para indicar o 

endereço eletrônico das partes, bem como a opção pela realização ou não 

de audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a petição de fl. 

65 passa ao largo de qualquer indicação/justificativa no que se refere ao 

endereço eletrônico da parte autora.

Dessa feita, INTIME-SE derradeiramente a parte autora para, no prazo de 

15 dias, indicar seu endereço eletrônico, na forma do artigo 319, inciso II, 

do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 294332 Nr: 20443-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPOMAX SERVIÇOS LTDA – EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MATIAS FILHO SUPERMERCADO 

BOM LAR EPP, ANTONIO MATIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELA APARECIDA BRAZ - 

OAB:344473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar seu endereço 

eletrônico, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena de extinção, 

conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292502 Nr: 19036-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA MARIA SANCHES PATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER GILSON KLUSKOVSKI, JOSEFINA 

ALVES DE JESUS KLUSKOVKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O despacho de fl. 24 determinou a intimação da parte autora para indicar o 

endereço eletrônico das partes, bem como esclarecer o valor da causa. 

No entanto, a petição de fl. 26 passa ao largo de qualquer 

indicação/justificativa no que se refere ao endereço eletrônico da parte 

autora.

Dessa feita, INTIME-SE derradeiramente a parte embargante para, no 

prazo de 15 dias, indicar o seu endereço, na forma do artigo 319, inciso II, 

do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290333 Nr: 17273-14.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME OLIVEIRA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA COSTA ABDO - 

OAB:20817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Uma vez que a parte autora somente recolheu as custas e taxa judiciária 

(fl. 53), INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, recolher as 

custas de distribuição e contadoria devidas (fl. 53-verso), sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 294529 Nr: 20629-17.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIBERTO FERREIRA NETTO, ALEXSANDRA FERREIRA 

JACINTO, KERLLE FERREIRA JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE JACINTO NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A certidão de óbito de fl. 24, reforçada pelos documentos pessoais dos 

autores (fls. 07, 11/11-verso e 20), traz à tona que o falecido convivia 

com a Sra. Laudiceia Alves Ferreira.

Logo, conforme entendimento lançado no REsp 1399199-STJ, é segurado 

o direito à meação dos valores do FGTS à convivente, sendo certo que, 

em se tratando de união estável, salvo estipulação em contrário, aplica-se 

às relações patrimoniais o regime de comunhão parcial de bens, na forma 

do art. 1.725 do Código Civil.

Posto isso, INTIME-SE a DPE para incluir a convivente no polo ativo ou 

pugnar o que entender de direito, consignando o prazo de 15 dias para 

tanto, sob pena de extinção.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 219044 Nr: 9161-27.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme interpretação do artigo 921 do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 03 (três) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221560 Nr: 11347-23.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR HENRIQUE PANNEBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme interpretação do artigo 921 do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 03 (três) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292957 Nr: 19374-24.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR MOREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANTOVANI & SERMANOWICZ LTDA-ME 

(CENTRO DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL -CEDLAR), VIA FERTIL 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, SUSANA MONTEIRO DAL ROSSO, 

WILSON SERMANOWICZ, ANDREIA S. DELIBERALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - 

OAB:25731/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 28 de fevereiro de 2019, às 

13h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

No mais, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor com a finalidade 

de retificar a capa dos autos para que passe a constar “gratuito”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290738 Nr: 17626-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO VILELLA BONZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

DEFIRO de plano a expedição do mandado de pagamento, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme inteligência dos artigos 701 e 702, ambos do 

Código de Processo Civil, consignando no mandado que no referido prazo 

a parte ré poderá oferecer embargos que suspenderão a eficácia do 

mandado inicial e que, se não forem opostos, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo.

No caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 5% 

sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 701, “caput”, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 61424 Nr: 2991-54.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ROSE LTDA, 

TRANSPORTADORA TRANSAMERICA JUNIOR LTDA ME, ELIANE 

TEREZINHA BONISSONI, ESPOLIO DE OESIO FRANCISO BONISSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ZECCHETTO SAEZ 

RAMIREZ - OAB:OAB/SP 188.439, LUCIA SATIKO ATAKIAMA - 

OAB:11462, MARCUS VINÍCIUS SANCHES - OAB:38007/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Certifico e dou fé que compulsando os autos não localizei os dados 

bancários do exequente para levantamento dos valores depositados às 

fls. 661/663. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 
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intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos os dados 

bancários para levantamento de valores, quais sejam: Banco, nº da 

agência, nº da conta e CPF/CNPJ do beneficiário, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 289960 Nr: 17026-33.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FERREIRA NUNES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS ALVES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O despacho de fl. 54 determinou a intimação da parte autora para indicar o 

estado civil ou existência de união estável, a profissão e o endereço 

eletrônico do demandado. No entanto, a petição de fl. 56 não cumpriu a 

determinação, uma vez que as informações lá contidas são referentes ao 

autor e não ao demandado.

Dessa feita, INTIME-SE derradeiramente a parte autora para, no prazo de 

15 dias, indicar o estado civil ou existência de união estável, a profissão e 

o endereço eletrônico do demandado, na forma do artigo 319, inciso II, do 

CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 294586 Nr: 20656-97.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APPEX DISTRIBUIDORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) indicar o seu 

endereço eletrônico, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, bem como 

(b) colacionar aos autos o instrumento procuratório outorgado ao digno 

Fábio Carraro, outorgante do substabelecimento de fl. 57, sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 294504 Nr: 20615-33.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA TEREZINHA GOMES BONZANINI, 

REINALDO VILELLA BONZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar (a) o estado 

civil ou a existência de união estável, a profissão e o endereço eletrônico 

dos demandados Celia Terezinha Gomes Bonzanini e Reinaldo Vilella 

Bonzanini, bem como (b) o domicílio e a residência do demandado Reinaldo 

Vilella Bonzanini, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, oportunidade em 

que (c) deverá fundamentar do porquê o garantidor fora incluído no polo 

passivo da demanda, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 

321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 294527 Nr: 20625-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ERI DE MEDEIROS, MARILENE PEREIRA DE 

ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

OFICIE-SE Caixa Econômica Federal e ao Banco Bradesco S/A para que, 

no prazo de 15 dias, informe se há conta bancária ou qualquer outra 

aplicação financeira em nome do falecido, inclusive, FGTS/PIS.

INTIMEM-SE, por edital, eventuais interessados, na forma do artigo 721 do 

CPC.

OFICIE-SE à Serventia Extrajudicial para que, no prazo de 15 dias, informe 

acerca da existência de inventário extrajudicial em nome do falecido.

CERTIFIQUE acerca de inventário judicial em nome do falecido.

Cumpridos os atos anteriores, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 dias, manifestar sobre as respostas apresentadas.

Por fim, AO MPE.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência econômica.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288319 Nr: 15771-40.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA, MARIA DA DORES PEREIRA, MARIA 

EUNICE PEREIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AEREAS S.A, R. A. F. CORTES E 

CIA LTDA ME, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A, 

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PERES LESSI - 

OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 89/125, das partes CVC Brasil 

Operadora e Agência de Viagens S/A., R.A.F. Cortes & Cia Ltda. - ME e 

Tuiutur Viagens e Turismo Ltda. - ME, foi oferecida tempestivamente. 

Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para impugná-la, no prazo legal.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 293941 Nr: 20060-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YVSN, DLSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos 

do art. 319, do CPC.2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, 

inc. II).3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).4. Apesar 

de a parte autora requerer alimentos provisórios no valor de R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais) verifico que não há nos autos, a 

demonstração da remuneração do requerido, assim tendo em vista o 

trinômio necessidade-possiblidade-proporcionalidade, ARBITRO alimentos 

provisórios em favor da criança Yasmin Valentina Souza Nascimento, no 

valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, equivalente a R$ 

477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), além de 50% (cinquenta por 
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cento) das despesas extraordinárias, a ser pago mensalmente pelo 

requerido, à representante da criança, Sra. Dhesillyn Lorrana Santos 

Nascimento, através de depósito em conta bancária a ser informada pela 

parte autora.5. Designe-se data para realização da audiência de 

conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.6. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à 

audiência de conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado 

deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas 

os dados necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 160657 Nr: 10696-93.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALDC, JVLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDILENE JULIÃO DE 

SOUZA - OAB:4.306/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos à fl. 79, a representante da parte 

exequente informa que o executado quitou o débito alimentar, e, por 

consequência, requer a extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, inciso II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da Justiça Gratuita.

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

Por fim, PROCEDA ainda a Sra. Gestora Judiciária com o recolhimento de 

eventual mandado de prisão expedido nos autos, bem como levantamento 

de qualquer restrição realizada em desfavor do executado.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 288379 Nr: 15817-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGOdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDYGODC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito verifico que não foi aplicado corretamente o 

valor a causa, sendo certo que o valor a ser apresentado deverá ser o do 

proveito econômico buscado nos autos.

Com efeito, o valor da causa em inventário deve corresponder ao valor 

total dos bens a serem inventariados, embora não existir exigência legal 

para constar na inicial a relação dos bens, deverá a parte requerente 

proceder, quando da petição pedindo a abertura do inventário, estimativa 

dos valores dos bens, atribuindo estes ao valor da causa.

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

dias, emende a petição inicial, atribuindo à causa o valor a ser perseguido 

na demanda, sob pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da 

distribuição, com julgamento da ação sem resolução do mérito, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 196423 Nr: 12021-35.2015.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADS, MADM, VADS, VDSC, AADSL, CBDS, EBDS, 

GBDS, ABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDARDS, EDJADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, vejo que a homologação do feito é medida que se impõe.Posto 

isso, e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 664 do CPC, 

HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos à partilha de 

fls. 270/277, relativa aos bens deixados pelo falecimento de Ana Rosa da 

Silva e João Alves da Silva, atribuindo aos herdeiros os seus respectivos 

quinhões hereditários, em todos os bens descritos nestes autos, o que 

faço com observância dos artigos 660 a 663, do CPC, ressalvados erros, 

omissões ou eventuais direitos de terceiros. Custas pela parte requerente, 

anotando ser esta beneficiária da justiça gratuita.Intime-se a Fazenda 

Pública Estadual para o devido lançamento administrativo do imposto de 

transmissão e outros tributos porventura incidentes, nos termos do § 2º, 

do artigo 662, do CPC.Com o trânsito em julgado, expeça-se o competente 

Formal de Partilha, fornecendo à parte interessada as peças necessárias, 

nos termos do artigo 659, § 2º, do CPC.Publique-se. Intime-se. Em seguida, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 181770 Nr: 23852-17.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FERNANDA DA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Arantes Neto - 

OAB:25147-O/MT, MARLI GUARNIERI DE LIMA ARANTES - OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Posto isso, tendo em vista o descaso dos executados, DETERMINO: I - o 

bloqueio on line de quantia existente em conta corrente e/ou ativos 

financeiros do requerido, até o limite do valor correspondente a R$ 

41.425,00 (quarenta e um mil quatrocentos e vinte e cinco reais), cujo ato 

de constrição será efetivado pelo sistema BacenJud, sendo que, para 

tanto, junto aos autos o “recibo de protocolamento de bloqueio de valores”, 

emitido pelo referido sistema.II - EXPEÇA-SE imediatamente ofício a Conta 

Única, para que sejam vinculados os valores bloqueados a este feito, 

solicitando urgência no cumprimento, por se tratar de risco de vida.E, para 

garantir a efetivação da tutela concedida e a preservação da saúde da 

criança, privilegiando a proteção do bem maior que é a vida, proceda com 

a transferência dos valores bloqueados em nome da empresa “Pronto 

Clínica Sociedade de Profissionais da Saúde”. III - Após, INTIME-SE, a 

referida empresa, para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda à 

prestação de contas do bloqueio realizado.IV - Com a juntada da 

prestação de contas, abro vista a parte requerida, pelo prazo de 10 (dez) 

dias, para querendo, manifestar-se, nos termos do art. 10, § 4º do 

provimento 02/2015 CGJ. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 119136 Nr: 9088-02.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSBM, SASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALZIRA PAPADIMACOPOULOS 
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NOGUEIRA - OAB:3754, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos à fl. 144, a parte exequente informa 

que o executado quitou a dívida exequenda do débito alimentar e, por 

consequência, requer a extinção do presente cumprimento de sentença.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela extinção do feito, 

ante a satisfação integral do débito em execução (fl. 145).

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceituam:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 II - a obrigação for satisfeita (...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, inciso II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, anotando-se ser esta beneficiária da Justiça 

Gratuita.

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

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 219410 Nr: 9472-18.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BKFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que decorreu o 

prazo de 30 (trinta) dias, para tratativa de acordo. Assim sendo, intimo a 

arte autora, manifestar interesse no prosseguimento no feito, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, 

inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 102982 Nr: 1820-28.2008.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDDSF, SDSF, CDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:, SILVIA MARIA FERREIRA - 

OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 Vistos.

Trata-se de Execução de alimentos proposta por Línkon Daniel da Silva 

Ferreira e Stânley da Silva Ferreira, devidamente representados por sua 

genitora Claudete da Silva, em face de Luziano Ferreira, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Analisando os autos, vejo que a Defensoria Pública pugna pela extinção 

do feito ante o total abandono da causa pela parte exequente (fl.99).

Instado à manifestar-se, o Ministério Público não se opõe a extinção do 

feito (fl. 100).

Assim, considerando que a parte exequente não manifesta interesse no 

prosseguimento do feito, o que inviabiliza o prosseguimento dos autos, 

assim, a extinção do feito é medida que se impõe.

Vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil:

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

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

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

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

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

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286039 Nr: 13899-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cristina Silvestre Fialho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO MARIA RIBEIRO, MARILEIA 

SILVESTRE VELASCO, MARCOS JOÃO SILVESTRE, MÁRCIA CRISTINA 

SILVESTRE VELASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VANCIN 

TAKAYAMA - OAB:234513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VANCIN 

TAKAYAMA - OAB:234513

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pela falecida Maria 

Ribeiro, proposta por Maria Cristina Silvestre Fialho.

Inicialmente, observando a petição inicial, vejo que os herdeiros são 

maiores e capazes e estão de acordo com a partilha amigável.

Com a inicial foram juntados, atestado de óbito e documentos pessoais do 

de cujus, documentos pessoais dos herdeiros, estando representada a 

requerente e ainda foram aportados alguns documentos comprobatórios 

de propriedade dos bens arrolados (fls. 07/22).

Assim, entendo que o feito deverá tramitar pelo rito do arrolamento 

sumário (CPC, art. 659 e seguintes).

Posto isso, intime-se a procuradora da parte autora para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, emende a petição inicial, aportando aos autos, sob pena 

de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, com 

julgamento da ação sem resolução do mérito, consoante estabelece o art. 

321 c/c art. 330, IV, ambos do Código de Processo Civil, os seguintes 

documentos, além do pagamento das custas processuais:

a) A comprovação de quitação das custas processuais;

b) A certidão de inexistência de testamento deixado pela autora da 

herança, conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ;

c) A representação processual de todos os herdeiros;

c) A cópia autenticada e atualizada das matrículas de todos os bens a 

serem partilhados;

d) As certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal relativas ao de cujus e 

aos imóveis rurais;

e) A Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa 

mortis, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo 

do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção;

Decorrido o prazo venham-me os autos conclusos para decisão.

Intime-se. As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 253083 Nr: 19259-37.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EMM, ASSBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca (fls. 44/45) e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 166 de 509



tendo em vista o parecer ministerial de fls. 48, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes, 

acerca do pagamento de alimentos e guarda.

 Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266532 Nr: 29508-47.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KARC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉLCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:11068-b, VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT, 

VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:11006 - b

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que a parte autora 

devidamente intimada, através de sua advogada, fl.115, não manifestou 

interesse no prosseguimento no feito. Nos termos da legislação vigente e 

do artigo 1.217 da CNGCJ, intimo a parte autora, na pessoa de sua 

advogada, bem como, encaminho os autos ao setor de expedição, para 

que seja confeccionado o mandado de intimação/precatória pessoalmente, 

para a parte autora, manifestar interesse no prosseguimento no feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 

485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 252501 Nr: 18848-91.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CONVERTO a presente ação de divórcio litigioso em divórcio consensual, 

tendo em vista o acordo entabulado entre as partes às fls. 58/61.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente às fl. 58/62, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o divórcio consensual requerido por Milton da Silva Lima e Maria 

Soeli Lima.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: MARIA SOELI 

GONÇALVES DOS SANTOS.

Para tanto, expeça-se ofício ao Tabelionato de Registro Civil da Comarca 

de Capanema/PR, para que proceda com a competente averbação.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

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

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 289380 Nr: 16513-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDGRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE os embargos de declaração, 

mantendo na íntegra a decisão de fls. 90/91-v pelos seus próprios 

fundamentos.Outrossim, considerando os fundamentos acima expostos, 

DEFIRO, desde já, o pagamento das custas e taxas ao final do 

processo.Intime-se.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 253923 Nr: 19840-52.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ROSA DA SILVA, ADELINA ROSA, Helena 

Rosa de Oliveira, LENES ROSA DE OLIVEIRA, ELIAS ROSA DE OLIVEIRA, 

GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA 

SILVA, JOÃO ROSA SOBRINHO, JOSE ISABEL ROSA, APARECIDA ROSA 

DE OLIVEIRA, NELI ROSA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AVESTIL ROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo requerido pela inventariante. Assim 

sendo, intimo a advogada da inventariante, bem como, encaminho os autos 

ao setor de expedição, para que seja confeccionado mandado de 

intimação para inventariante, para manifestar interesse no prosseguimento 

do feito, apresentando os documentos conforme determinado nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, inciso 

III).

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat. 7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 292706 Nr: 19207-07.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMDSM, RDSM, LDSM, EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito verifico que não foi aplicado corretamente o 

valor a causa, sendo certo que o valor a ser apresentado deverá ser o do 

proveito econômico buscado nos autos.

Com efeito, o valor da causa em inventário deve corresponder ao valor 

total dos bens a serem inventariados, embora não existir exigência legal 

para constar na inicial a relação dos bens, deverá a parte requerente 

proceder, quando da petição pedindo a abertura do inventário, estimativa 

dos valores dos bens, atribuindo estes ao valor da causa.

 Posto isso, INTIME-SE a parte autora, por intermédio de seu procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, atribuindo 

à causa o valor a ser perseguido na demanda, sob pena de indeferimento 

da exordial e/ou cancelamento da distribuição, com julgamento da ação 

sem resolução do mérito, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 330, IV, 
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ambos do Código de Processo Civil.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286542 Nr: 14360-59.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelo 

falecimento de Sebastião José Bento proposta por Aline Pereira Bento 

Corsino.1.Recebo a petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos 

do art. 319 do CPC.2.Nomeio inventariante a requerente Aline Pereira 

Bento Corsino, que prestará o compromisso em 05 (cinco) dias (art. 617, 

parágrafo único do CPC);3. Dentro de 20 (vinte) dias, contados da data do 

compromisso, fará a Inventariante as primeiras declarações com o plano 

de partilha, atribuindo o respectivo quinhão de cada herdeiro, relacionando 

tanto os bens como as dívidas do espólio, atribuindo os valores 

atualizados destes e anexando a esta cópia autenticada e atualizada das 

matrículas dos imóveis e documentos comprobatórios dos bens arrolados 

que forem objeto da partilha, devendo juntar, ainda, a certidão de 

inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, conforme 

determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ;4. Citem-se todos os herdeiros, 

conforme constar nas primeiras declarações para manifestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, encaminhando-se cópia das mesmas (art. 626, do 

CPC);5. Intimem-se a Fazenda Pública Estadual, que deverá informar no 

prazo de 15 (quinze) dias, o valor dos bens descritos nas primeiras 

declarações (CPC, art. 629), o Ministério Público, se houver herdeiro 

incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento CPC, art. 

626);6. Concluídas as citações e intimações, abra-se vista dos autos às 

partes, em cartório, no prazo comum de 15 (quinze) dias, para dizerem 

sobre as primeiras declarações (CPC, art. 627);7. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, intime-se o inventariante para no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentar às últimas declarações, o plano de partilha (CPC, art. 653), o 

cálculo do imposto de transmissão “causa mortis”, providenciando o seu 

devido recolhimento, juntando-se aos autos o comprovante de 

pagamento;8. Manifestação das partes (quando houver herdeiros com 

advogado diferente), acerca da partilha, no prazo de 05 (cinco) dias (CPC, 

art. 638);

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291263 Nr: 17973-87.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIR BARIVIERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação e intimação, 

nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no 

bairro: centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 162424 Nr: 13795-71.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSO LUIZ ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE MOURA 

ZANATTA - OAB:OAB/MS14.278, PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883/MS, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - 

OAB:10071/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304-MT

 Certifico que, intimo as partes acerca da data para Inquirição da 

testemunha Morton Scheinberg, sendo para o dia 23/01/2019, as 

14h25min, na Vara de Cartas Precatórias Cíveis da Comarca de São 

Paulo-SP, referente à Carta Precatória nº 1044220-76/2018.8.26.0021

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 292864 Nr: 19304-07.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA MIDORI KUWADA LOPES, RAFAEL 

MASSAYOSHI KUWADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO AMADOR DA SILVA, NUIZA 

NEIDE DO PRADO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação e intimação, 

nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no 

bairro: centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 29743 Nr: 3333-36.2005.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação em fl. 268, 

nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo o exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no 

bairro Centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 50913 Nr: 1179-11.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR LUIZ FOLLE, NILVO FOLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIZ WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT
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 Certifico que decorreu em 22/10/2018 o prazo para a parte exequente 

efetuar o pagamento das três diligências do oficial de justiça, tendo 

permanecido inerte. Desse modo, encaminho o presente feito ao setor de 

expedição de documentos, a fim de que a parte exequente seja intimada 

pessoalmente para resolver a referida pendência, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279869 Nr: 8912-08.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, TIM CELULAR S/A, ITAPEVA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITO CREDITORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILDES ARAUJO AGUIAR DI 

GESU - OAB:OAB/SP 217.897, NELSON WILLIANS FRATONI - 

OAB:128341/OABSP

 Certifico que a contestação de fls. 71/124 é tempestiva. Desse modo, 

intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 219708 Nr: 9681-84.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY NEVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:7.659/MT

 Certifico que intimo as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial 

de fls. 83/84, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Certifico, ainda, que intimo novamente a parte ré para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais no importe de R$ 500,00 (quinzentos reais), no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme determinado anteriormente.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 282192 Nr: 10784-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a petição 

e documentos de fls. 67/99, no prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 293703 Nr: 19857-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VALE DA SERRA 

IND.COM.IMP. E EXP. LTDA-ME, EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o advogado da parte autora, para que desconsidere a 

intimação por meio da certidão com o seguinte texto, parcialmente 

transcrito: ("Certifico que, haja vista a expedição de mandado de busca e 

apreensão..." ), pois trata-se de erro no envio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286282 Nr: 14120-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR TOLENTINO DE JESUS, PIRACANJU 

PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Certifico que decorreu em 18/10/2018 o prazo para a parte executada 

comprovar o pagamento do débito, tendo permanecido inerte. Desse modo, 

intimo a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 167905 Nr: 8240-39.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a pesquisa via RENAJUD ter restado 

infrutífera, intimo a parte exequente para indicar bens do executado 

passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do 

processo ficar suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, conforme decisão de 

fl. 60.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 133462 Nr: 3420-79.2011.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON RAMOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico, haja vista a indicação de data para a perícia em fl. 240, que 

intimo as partes que o início da perícia dar-se-á na data de 10/12/2018, às 

13h, ocasião na qual será efetuada carga dos autos ao perito, devendo as 

partes providenciarem os documentos mencionados em fl. 240, 

necessários para a realização do laudo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 28364 Nr: 2252-52.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YOSHIE MIASATO & CIA LTDA, IOLANDA 

YOSHIE MIASATO, SARAH MIASATO MUNCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JONAS RACHID MURAD FILHO - OAB:6.105 

OAB/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB: 3.659-A/MT

 Certifico que, tendo em vista as informações e documentos apresentados 

pelo arrematante às fls. 525/532, intimo a parte exequente para requerer o 

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

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 167939 Nr: 8287-13.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO LUIZ FERRI BEINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a devolução das correspondências de fls. 57/58, 

nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 

5.2.4, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 287317 Nr: 15033-52.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO BARBOSA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264, RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15629

 Certifico que a contestação de fls. 64/73 é tempestiva. Desse modo, 

intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 119121 Nr: 9027-44.2009.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDREIRA TANGARÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DIVINO DA SILVA, ADOLFO MENEZES 

DA SILVA, ESPOLIO DE AUREA CANDIDA DA SILVA, AUGUSTA 

APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORVAL FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.858 OAB/PR, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB: 

3.659-A/MT

 Certifico que, tendo em vista a Carta de Citação da inventariante Augusta 

Aparecida da Ailva ter sido devolvida pelo motivo "não procurado", intimo a 

parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 289463 Nr: 16599-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Silva Lima, LUCILEIDE OLIVEIRA 

SANTANA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O, 

SEBASTIÃO PEREIRA DE CASTRO - OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o advogado da parte autora, para que desconsidere a 

intimação por meio da certidão com o seguinte texto, parcialmente 

transcrito: ("Certifico que, haja vista a expedição de mandado de busca e 

apreensão..." ), pois trata-se de erro no envio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 257663 Nr: 22930-68.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIOMAS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATRO ESTAÇÕES GESTÃO TECNOLOGIA E 

SOLUÇÕES AMBIENTIAS, VOTORANTIM CIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA LOPES FONSECA - 

OAB:151.683-SP

 Certifico que a contestação de fls. 416/477 e a de fls. 514/570 são 

tempestivas. Desse modo, intimo a parte autora para impugná-las, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 175007 Nr: 16955-70.2014.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTT E CRISTT LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FACE AO EXPOSTO, pelo mais que nos autos consta e tendo em vista a 

carência superveniente da ação, eis que ausente o interesse processual, 

nos termos do art. 485, inciso VI, § 3.º c/c o art. 309, inciso III, ambos do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

apreciação do mérito.Como a causa da perda de objeto superveniente é 

imputável à Fazenda Nacional, deve esta, em face do princípio da 

causalidade, ser condenada ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor do proveito 

econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º inciso I do CPC, que, no 

caso, é o valor da dívida a ser anulada. Intime-se. Cumpra-se.Transitado 

em julgado, arquive-se. Tangara da Serra, 05 de novembro de 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 188805 Nr: 5710-28.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTT E CRISTT LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, Vinicius Dall Comune Hunhoff - 
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OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, infere-se a superveniente perda do interesse de agir da 

autora, cabendo a extinção do processo. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, 

do CPC. Como a causa da perda de objeto superveniente é imputável à 

Fazenda Nacional, deve esta, em face do princípio da causalidade, ser 

condenada ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da dívida atualizada, nos 

termos do art. 85, § 3º inciso I do CPC.Tratando-se de ação anulatória, 

sem valor de condenação, deve ser observado o valor do proveito 

econômico, que, no caso, é o valor da dívida a ser anulada. Defiro o 

pedido de fls. 102/104. DETERMINO que seja o requerido intimado com 

urgência, via malote digital, para que proceda com a exclusão do 

lançamento realizado na Conta Corrente Fiscal da empresa relativa a DAR 

9990249767211/CDA 201414908, eis que encontra-se suspensa em 

razão da liminar proferida nos autos de cód. 175007, bem como por ter 

sido noticiado pelo próprio fisco o seu cancelamento.Intime-se. 

Cumpra-se.Transitado em julgado, arquive-se. Tangara da Serra, 05 de 

novembro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 133273 Nr: 3207-73.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES BERNARDO DE OLIVEIRA, JOSÉ COSTA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAINA BASTOS, MUNICIPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi deliberado o seguinte: Vistos etc. 1 – Compulsando os 

autos, consta que não fora juntado rol de testemunhas pela parte autora e 

nem pela requerida Zaina Bastos. Quanto ao requerido Município, ratifica o 

pedido de intimação judicial de suas testemunhas Fabio Mendes 

Fernandes, Adriana Gimenes da Silva e Rita de Cassia Alves Pessoa 

Bento o que desde já defiro, conforme artigo 455 e seguintes. Assim, 

determino:

1) Designo audiência para oitiva das testemunhas Fabio Mendes 

Fernandes, Adriana Gimenes da Silva e Rita de Cassia Alves Pessoa 

Bento para o dia 27/11/2018, às 14:00 horas. Expeça-se requisição aos 

secretários de Saúde e Administração, para que promova o 

comparecimento dos mesmos conforme artigo 455, § 4.º, III do CPC.

2) Quanto a tomada de depoimento pessoal, diante do pedido feito pela 

parte autora, e a determinação de fls. 104/104v, determino seja 

imediatamente expedida a mesma. Ainda, conforme artigo 98, § 5.º do 

NCPC, restrinjo a gratuidade da justiça aos atos aqui praticados, no âmbito 

deste Estado.

Dessa forma, considerando o fato de um dos autores ser servidor público, 

e a guia a ser paga no Juízo Deprecante não supera o valor de meio 

salário-mínimo, ficando inclusive aquém a trezentos reais, determino que 

os mesmos efetuem o pagamento de tais valores junto ao Juízo 

Deprecado.

3) Considerando que se trata de processo inserido na Meta 02 do CNJ, 

fixo o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o cumprimento, devendo a 

parte autora, a partir da expedição (VIA MALOTE), providenciar o preparo 

da mesma no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de se entender pela 

desistência da referida prova.

4) A advogada da parte autora deverá juntar substabelecimento no prazo 

de 10 dias, assim como o requerido deverá juntar a carta que conferiu 

poderes a seu preposto.

5) Saem os presentes intimados.

 NADA MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que lido e 

achado vai devidamente assinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 108898 Nr: 7560-64.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GOMES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar nos autos o endereço 

atualizado do autor, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 125371 Nr: 4328-73.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSA SEVERIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando detidamente o feito, verifica-se que na procuração de fls.11 

consta como outorgada Lucinéia Rodrigues de Souza apenas na qualidade 

de estagiária, diante disso, intimo a referida patrona para que regularize a 

representação processual de sua cliente, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 55568 Nr: 5118-96.2006.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIO BRAZ BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, João Carlos Hidalgo Thomé - OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Ante o exposto julgo boas as contas elaboradas a fls. 6957/7018, 

declarando o saldo de R$ 41.194,11, devido em 27/11/1997. em favor do 

autor em relação aos contratos bancários analisados nestes autos, 

condenando o requerido ao pagamento desse saldo corrigido 

monetariamente a partir de 27/11/1997, pelo INPC e juros moratórios a 

partir da citação.Condeno ainda o requerido ao pagamento de custas e 

honorários arbitrados em 10% do valor da condenação devidamente 

atualizada..Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Publique-se, 

registre-se, intime-se e se cumpra.Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.Às providências.Tangará da Serra/MT, 6 de novembro de 

2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 229394 Nr: 17942-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moveis União Ltda ME, Vilmar Fernandes de 

Araujo, Rosalina Barbosa de Moura, RODINEI CARDOSO DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 

22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A-MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 Por fim, inviável o acolhimento do pleito reconvencional, considerando-se 

que a aplicação do artigo 940 do CC pressupõem que o reconvindo tenha 

realizado a cobrança excessiva de má fé o que não se mostra razoável 

presumir no presente feito, visto que quando do ajuizamento da ação 

monitória não havia qualquer cientificação, mesmo que formal pelo DJE, de 

que o requerido/reconvinte tivesse de fato consignado efetivamente 

qualquer parcela, visto que tal consignação se deu após o ajuizamento da 

consignatória inexistindo nos autos qualquer comprovação de 

cientificação formal do requerido na ação consignatória quanto a 

existência dos depósitos em momento anterior ao ajuizamento da presente 

ação, o que claramente impede o reconhecimento da má fé na cobrança 

realizada pela instituição financeira, razão pela qual julgo improcedente o 

pleito reconvencional.Diante do exposto, devido à carência superveniente, 

JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil, por não haver interesse processual no seu 

prosseguimento, no que tange ao pleito principal, julgando improcedente o 

pleito reconvencional, nos termos do artigo 487, I do CPC, ante a 

inexistência de má fé na realização de cobrança pelo requerido atinente a 

valores consignados pelo requerido em outro feito, dos quais o autor não 

tinha ciência, ainda que formal por simples publicação do DJE. Condeno o 

requerente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados 

no patamar de 10% do valor dado à causa principal e o requerido ao 

pagamento dos encargos sucumbênciais da lide reconvencional, fixando 

os honorários em favor do patrono do autor/reconvindo em 10% dos 

valores consignados a fls. 57/64...Certificado o Transito em Julgado e m... 

e não sendo apresentados pedido de cumprimento de sentença no prazo 

de 60 dias, arquivem-se os autos.Procedam-se as expedições 

necessárias.. P.R.I. Cumpra-se Às providências”.Tangará da Serra/MT, 6 

de novembro de 2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 240432 Nr: 8365-02.2017.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL GILLBERT OLIVEIRA, LUDIMILA PRADO 

TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR SILVA DE BRITO, FREDSON DE 

OLIVEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:OAB/MT 15.334, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 

24.546

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de expedição, no 

sentido de intimar o advogado da parte REQUERIDA para manifestar COM 

URGENCIA acerca da certidão negativa do oficia de justiça acostada as 

fls. 78, onde não foi possível proceder a intimação da parte requerida 

LUCIMAR SILVA DE BRITO para a audiência designada para o dia 

14/11/2018, as 16h00min horas, DEVENDO O AD-VOGADO DA 

REQUERIDA INFORMAR NOS AUTOS O ENDEREÇO ATUALIZADO PARA 

FINS DE PROCEDER A INTIMAÇÃO DA MES-MA, OU TRAZE A MESMA 

INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇAO PARA A REFERIDA 

AUDIENCIA,INFORMANDO NOS AUTOS NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124930 Nr: 3894-84.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO FLAVIO DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128 936-SP, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 oportunize-se nova manifestação do exequente.Permanecendo em 

silêncio, proceda-se o arquivamento do feito (CPC, art. 921, § 2º), ocasião 

na qual começará a correr o prazo da prescrição intercorrente (CPC, art. 

921, § 4º).

Os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento se a qualquer 

tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art. 921, §3º).

Preliminarmente ao arquivamento, atente-se o Cartório quanto à 

determinação de traslado de decisões, sentenças e acórdãos para este 

feito (fl. 288).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158074 Nr: 6668-82.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC ANDRÉ GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do advogado da parte para nova manifestação do exequente,. 

Permanecendo em silêncio, proceda-se o arquivamento do feito (CPC, art. 

921, § 2º), ocasião na qual começará a correr o prazo da prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, § 4º).

Os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento se a qualquer 

tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art. 921, §3º).

Preliminarmente ao arquivamento, atente-se o Cartório quanto à 

determinação de traslado de decisões, sentenças e acórdãos para este 

feito (fl. 288).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259195 Nr: 24198-60.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ DE CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 18.496, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: douglas mangini russo - 

OAB:269.792/OAB/SP, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, Kamila ariane da silva - OAB:358.182/oab/sp, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito da condução do 

oficial de justiça para cumprimento do mandado de intimação do perito, 

cujo depósito será efetuado por meio de Guia de diligencia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 223246 Nr: 12621-22.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOAB NASCIMENTO ALMEIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA GASPARINI MOLIN - 

OAB:21764/MT, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - OAB:

 Vistos,Moab Nascimento Almeida dos Santos foi denunciado como 

incurso nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, com os 

efeitos da Lei nº 8.072/90. Consta na inicial que no dia 03 de junho de 

2016, por volta das 18h20min, nas dependências do Frigorífico JBS 
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Anhambi, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o processado, 

com consciência e vontade, mantinha em depósito um tablete da droga 

conhecida vulgarmente como “maconha” e um cigarro artesanal do mesmo 

tipo de droga, o primeiro com peso total de 51,917g (cinquenta e um virgula 

novecentos e dezessete gramas) e o segundo com peso total de 379 mg 

(trezentos e setenta e nove miligramas), para entrega a consumo ou 

fornecimento a terceiros em local de trabalho coletivo, sem autorização ou 

em desacordo com determinação legal e regulamentar.Por meio da decisão 

de fl. 28, foi determinada a notificação do denunciado, Notificado, 

apresentou a defesa preliminar (fl. 31/41). Na sequência, foi realizada a 

instrução com a oitiva de quatro testemunhas e interrogatório (fls. 68 e 

84).Encerrada a fase probatória, tanto o MPE como a defesa, pediram 

desclassificação para o crime de uso (fls. 91/93 e 94/101).É o relato do 

necessário. Fundamento. . Impõe-se a desclassificação do delito de tráfico 

de entorpecentes para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 se 

não ficar sobejamente comprovada nos autos a finalidade mercantil da 

droga apreendida em vista da fragilidade do arcabouço fático-probatório 

produzido em sede de contraditório judicial. (TJMT; APL 34477/2018; 

Capital; Rel. Des. Pedro Sakamoto; Julg. 11/07/2018; DJMT 13/07/2018; 

Pág. 104).Por fim, considerando que o crime descrito no art. 28 da Lei de 

Drogas é de competência do Juizado Especial Criminal, declino a 

competência e determino a remessa dos autosSem custas e honorários. 

COM O TRÂNSITO EM JULGADO, encaminhe-se o feito.P.I.C.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 122239 Nr: 1309-59.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO CESAR DOS SANTOS - 

OAB:OAB/RO 964

 Autos nº: 1309-59.2010.811.0055.

Código Apolo nº: 122239.

 Vistos etc.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público Estadual em face 

do réu Adriano da Silva Carvalho, qualificado nos autos, imputando-lhe a 

prática do ilícito capitulado no artigo 171, caput, do Código Penal.

A denúncia foi devidamente recebida na forma em que proposta (fls. 40), 

sendo designada audiência para oferecimento do sursis processual.

O acusado Adriano da Silva Carvalho compareceu na solenidade 

designada e aceitou as condições impostas (fls. 70/71).

 Entre um ato e outro, com vista dos autos, o Ministério Público Estadual 

pugnou pela revogação do benefício da suspensão condicional do 

processo ao réu Adriano da Silva Carvalho, bem como, pela designação 

de audiência de instrução e julgamento, para o prosseguimento da ação 

penal (fls. 93/94 verso).

 Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, 

DETERMINO:

 1) INTIME-SE o réu para, no prazo de cinco (05) dias, apresentar 

justificativa para o descumprimento das condições da suspensão 

condicional do processo.

 2) ABRA-SE VISTA dos autos ao Advogado do réu, para os mesmos fins 

e pelo mesmo prazo do item “1”.

 3) Após tudo cumprido, façam os autos CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 05 de novembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 216273 Nr: 6879-16.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA FERNANDES FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 Autos nº: 6879-16.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 216273.

Vistos etc.

1. Compulsando com acuidade os argumentos despendidos pela defesa 

técnica da ré Debora Fernandes Fraga, às fls. 42/46, constato que, a 

priori, não possuem respaldo jurídico, visto que emanam dos autos indícios 

suficientes de autoria e provas da materialidade para o efetivo 

prosseguimento da demanda, bem como, a denúncia apresentada se 

encontra em harmonia com o artigo 41 do CPP, pois, descreveu os 

possíveis fatos delituosos de forma cristalina, razão pela qual, em 

consonância com manifestação do Parquet (fls. 48/50 verso), REJEITO os 

referidos argumentos, devendo o processo prosseguir em seus ulteriores 

termos.

 Não bastasse isso, impende salientar que o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, após entendimento exarado pelo Pretório Excelso, decidiu 

que eventual recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter 

decisório, não reclama fundamentação complexa. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 

infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 

judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 

está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 

verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 

pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos.

 Outrossim, tocante à alegação de flagrante preparado, conforme bem 

observou o Ministério Público, se infere dos autos que a ação policial se 

deu após a suposta prática do furto, não havendo que se falar em 

flagrante preparado.

2. Desse modo, analisando que os argumentos despendidos na defesa 

apresentada pela ré (fls. 42/46) não configuram nenhuma das hipóteses 
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de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de 

fevereiro de 2019, às 13h20min.

3. INTIME-SE a ré para comparecimento, a fim de ser interrogada, sob pena 

de revelia.

 4. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, a 

vítima arrolada na denúncia (fls. 01-F).

 5. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 05 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 169375 Nr: 10304-22.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 Autos nº: 10304-22.2014.811.0055.

Código Apolo nº: 169375.

 Vistos.

1) Diante da certidão de fls. 240, onde informa que o réu Josivan Silva do 

Carmo, encontra-se residindo em Sapezal/MT, DETERMINO a expedição de 

carta precatória à referida Comarca, com a finalidade de fiscalizar o 

cumprimento das condições impostas na decisão de fls. 175/179, até 

posterior deliberação deste Juízo.

2) Considerando o teor da defesa apresentada pelo réu Josivan Silva do 

Carmo (fls. 193/206), VISTA ao Ministério Público, para manifestação, 

inclusive, sobre a alegação de nulidade das provas produzidas 

antecipadamente.

3) CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 05 de novembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 294458 Nr: 20578-06.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.COTRIGUAÇU-MT, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON CRISTIANO GERHARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Autos nº: 20578-06.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 294458.

 Vistos.

 1) DESIGNO audiência de interrogatório do réu Alisson Cristiano Gerhard 

para o dia 04 de dezembro de 2018, às 17h50min, devendo o mesmo ser 

INTIMADO a comparecer, devidamente acompanhado de advogado, sob 

pena de revelia.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando acerca da designação 

da data para a realização da audiência de interrogatório.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 05 de novembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 241487 Nr: 9607-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVELI RODRIGUES MOREIRA DE MEIRELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 Autos nº: 9607-93.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 241487.

Vistos etc.

1. Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de fevereiro 

de 2019, às 17:00 horas.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 06) e na resposta (fls. 88).

4. Considerando que é de conhecimento deste Juízo que a testemunha PM 

Peterson Borsato de Oliveira se encontra lotada, atualmente, em 

Deciolândia/MT., DEPREQUE-SE sua oitiva à Comarca de Diamantino/MT., 

consignando o prazo de sessenta (60) dias para cumprimento, 

INTIMANDO-SE ambas as partes acerca da remessa da deprecada.

5. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao advogado constituído. CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 06 de setembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 246577 Nr: 14038-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SALATIEL ALVES FELICIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 (....)3.Desse modo, analisando que os argumentos despendidos na 

defesa apresentada pelo réu (fls. 54/82) não configuram nenhuma das 

hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de 

Processo Penal, bem como se confundem com eventuais teses de mérito, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de fevereiro 

de 2019, às 13h50min.4.INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de 

ser interrogado, sob pena de revelia. 5.INTIMEM-SE, também para 

comparecimento, sob as penas da lei, as testemunhas arroladas na 

denúncia (fls. 06) e na resposta (fls. 82).5.1. REQUISITEM-SE, junto ao 

Comando respectivo, as testemunhas militares, para comparecerem à 

audiência supra designada.5.2. EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de 

Campo Novo do Parecis/MT., com a finalidade de proceder à oitiva da 

testemunha de defesa Jucélio Alves Feliciano, consignando o prazo de 

sessenta (60) dias para cumprimento e INTIMANDO-SE ambas as partes 

acerca da remessa da deprecada.6.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Tangará da Serra, 05 de 

outubro de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001390-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMIA DANUBIA SILVA MAUAD (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 21/01/2019, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001662-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMARA LUIZA MOREIRA TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 21/01/2019, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002480-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPER ROSA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEY CABRAL SIQUEIRA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 12/02/2019, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002481-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPER ROSA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDRACARIA CRISTALFORT LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 12/02/2019, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002482-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPER ROSA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FABIANO DA COSTA E SOUZA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 12/02/2019, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002483-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPER ROSA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANIBAL BENTO GONCALVES (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 12/02/2019, às 14h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002484-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPER ROSA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO LUIZ DA SILVA CAMPOS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 12/02/2019, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002486-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANNA R. CASAGRANDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS GARCIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ADEMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 12/02/2019, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002120-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA HIDALGO THOME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY JANAINA BECKER OAB - MT0008666A (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO CONTRI OAB - MT24626/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

redesignada para o dia 21/01/2019, às 16H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE MENDES DE FARIAS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLENE KATIA FOGLIATTO OAB - MT0012106A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)
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Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 03/12/2018, às 13h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001668-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVAIR DA SILVA 01341503178 (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 10/12/2018, às 13h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001416-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

VANIA MARTINS OAB - MT23988/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA LIMA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 17/12/2018, às 13h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001414-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARTINS OAB - MT23988/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAICK ALMEIDA RABELO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 17/12/2018, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CALIXTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 19/12/2018, às 14H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002455-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 07/02/2019, às 08h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-70.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUIGO MADEIRAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BRENDAW CAROLINE VILAS BOAS FELIPI (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

VISTOS. Não há nada a ser deliberado sobre os pedidos da petição de ID 

16307505, que já foram objeto de deliberação na decisão de ID 10682325. 

Cabe ao reclamante promover a medida adequada para a concretização 

das decisões proeferidas nos autos. Sendo assim, passo à análise do 

recebimento do recurso interposto. Conforme o entendimento sufragado 

no Enunciado nº 166 do FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve 

ser feito no primeiro grau de jurisdição. Certificada a tempestividade e 

presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) 

interposto(s) no efeito devolutivo nos termos do art. 43, da Lei nº 

9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela parte contrária, ou 

decorrido o prazo respectivo, promovidas as anotações devidas, 

remetam-se os autos à E. Turma Recursal para apreciação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 06 de novembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001244-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ROSA DIAS (EXECUTADO)

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(15 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 06 de novembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001306-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VANIA MARTINS OAB - MT23988/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA LUCIA ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Vistos. Tendo em vista a manifestação do exequente, determino a 

suspensão da audiência de conciliação designada. Intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 dias, juntar cópia do acordo devidamente 

assinado por ambas as partes, a fim de possibilitar sua homologação, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 06 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA DO CARMO BEZERRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação redesignada 

para o dia 05/12/2018, às 08h45min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001293-44.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DIEGO PILATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CARDOZO DALTO OAB - MT23408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DOUGLAS REGIS LUIZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

JAIR BATISTA DAS VIRGENS OAB - MT0014004A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

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

da Serra/MT, 06 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010910-74.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DIAS MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES OAB - MT0018323A 

(ADVOGADO(A))

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a reclamante para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o pedido do ID 16336746. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 07 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012328-13.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RUTILLI & RUTILLI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS TURATI OAB - MT15179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO NUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 
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(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

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

da Serra/MT, 07 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-60.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DE ABREU & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAUL QUINTINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000406-60.2017.8.11.0055 Autor (a): Wilson de Abreu & Cia 

Ltda. – ME. Ré (u): Saul Quintino da Silva PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em 

síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (cf. ID n. 

16309919). O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte 

autora compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o 

exposto, opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela 

parte autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por 

sentença, nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, 

JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 485, inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 

9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 06 de novembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 06 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode 

ser apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001935-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JADINA TERESINHA ROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Autos n. 1001935-80.2018.811.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 15948038), embora 

tenha sido devidamente intimada para o ato . É importante esclarecer que o 

comparecimento pessoal da parte ou do preposto da pessoa jurídica em 

audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste 

contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: 

“extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Logo, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, 

com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Revogo a 

sentença lançada em ID 16340646, pois lançada equivocadamente no 

sistema por este juízo. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 07 de novembro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga Vistos. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 07 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 

20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001920-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA MOSQUIM POLONI OAB - SP293178 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL KONAGESKI DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001920-14.2018.8.11.0055 Autor (a): Adilson Rodolfo Poloni Ré 

(u): Rafael Konageski dos Santos PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. O exequente 

informou nos autos que a executada cumpriu a obrigação integralmente 

(cf. ID n. 16300880). Assim, havendo comprovação da satisfação da 

obrigação pretendida, necessária é a extinção do presente feito. 5. Ex 

positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por 

julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no 

art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 06 de novembro de 2018. 

Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 06 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RODRIGUES BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LIRIA FERNANDES OAB - MT0015322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000018-26.2018.8.11.0055 Autor (a): Tatiane Rodrigues Brasil 

Ré: Azul Linhas Aéreas PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou 

os valores depositados nos autos (cf. ID n. 15040583). Assim, havendo 

comprovação da satisfação da obrigação, intimação do exequente e 

inexistindo requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre 

magistrado (cf. ID n. 14660307), necessário é a extinção do presente 

feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação pela parte 

executada, opino por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 06 

de novembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 
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perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 06 de novembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001257-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO JOSE RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Autos n. 1001257-65.2018.8.11.0055 Autor (a): Junio José Ribeiro Ferreira 

Ré (u): Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora não compareceu 

à sessão de conciliação (cf. ID n. 16142144), embora tenha sido 

devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 13175800). É importante 

esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do preposto da 

pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do 

FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao 

dispor que: “extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 

3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino 

por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Ademais, opino por condenar a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, 

caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o 

débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação dependerá 

do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo 

se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 06 

de novembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 06 de novembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011061-40.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGLISHTOWN DO BRASIL INTERMEDIACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ANGELICA DE AZEVEDO SOUZA SOUTO OAB - MT0010056A 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA CHRISTINA RISSON OLIVEIRA OAB - SP0257302A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 8011061-40.2015.8.11.0055 Autor (a): Juliano Higino da Silva 

Junior Ré: Englishtown do Brasil Intermediações Ltda. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados nos 

autos (cf. ID n. 16109305). Assim, havendo comprovação da satisfação 

da obrigação, intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, 

na forma do determinado pelo ilustre magistrado (cf. ID n. 15889402), 

necessário é a extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da 

satisfação da obrigação pela parte executada, opino por julgar extinto o 

processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, 

do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 07 de novembro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 07 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Autos n. 1001000-40.2018.8.11.0055 Autor (a): João Victor Carvalho Silva 

Ré (u): Claro Telecom Participações S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. 2. Em miúdos, as partes realizaram acordo em audiência de 

conciliação (cf. ID n. 15479038). Sendo o direito transigível, de natureza 

patrimonial, é devida a homologação por ato judicial. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que passa a fazer parte da 

presente sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos e, 

consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 07 

de novembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 07 de novembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 
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em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001119-35.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. LANGER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORAYNE ANDRADE FERREIRA TOMAZ (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001119-35.2017.8.11.0055 Autor (a): L.R. Langer - EPP Ré (u): 

Lorayne Andrade Ferreira Tomaz PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a ré não se fez presente à audiência de 

conciliação realizada na data de 24 de agosto 2018, às 10h15m (cf. ID n. 

14933579), apesar de devidamente intimada para tanto (cf. ID n. 

15325571). Neste contexto, conforme disposto no artigo 20 da Lei 

9.099/95, “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz”. Posto isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da ré. A 

revelia é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção 

de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo réu 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Afirma a parte autora que é credora da ré do valor 

de R$ 1.930,00 (mil novecentos e trinta reais)[5], decorrente da venda de 

produtos (cf. extrato de vendas, notas promissórias e boletos anexos à 

petição inicial). Por tal razão, requer a parte autora que seja julgado 

procedente o pedido da presente ação para condenar a parte ré ao 

pagamento quantia acima citada. Com efeito, a presunção de veracidade 

decorrente da não apresentação de defesa por parte da ré, somada aos 

documentos constantes dos autos, implicam na procedência parcial do 

pedido, pelo que é a parte autora credora da quantia citada, impondo-se o 

pagamento por parte da ré, sob pena de enriquecimento sem causa, o que 

é vedado pelo ordenamento jurídico. Consigna-se que é vedada a fixação 

de honorários advocatícios nessa fase processual no âmbito dos 

Juizados Especiais (cf. art. 55 da Lei n. 9.099/95). Assim, se houvesse 

fixação de honorários haveria transmudação indevida da natureza jurídica 

do instituto e consequentemente violação do citado dispositivo legal. De 

mais a mais, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entende que 

as despesas com honorários advocatícios não caracteriza dano 

patrimonial indenização, vejamos: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - RELIGAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM OUTRO ENDEREÇO - 

DEMORA EXCESSIVA - DANOS MATERIAIS - DESPESAS COM 

ADVOGADO - RESTITUIÇÃO DESCABIDA - LUCROS CESSANTES - NÃO 

COMPROVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

- DEVER DE INDENIZAR - VALOR - RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. As despesas com 

honorários advocatícios contratuais não caracterizam dano patrimonial 

indenizável pela parte contrária. Os lucros cessantes só são devidos 

mediante a comprovação cabal de efetivo prejuízo oriundo do não 

cumprimento da obrigação. Mantém-se o valor indenizatório quando está 

em conformidade com as peculiaridades do caso concreto, os critérios do 

artigo 944 do CC, a jurisprudência e os princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade. (Ap 161916/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 

12/12/2016) Ademais, é importante mencionar que a contratação de 

advogados para propositura de ações no valor de alçada dos Juizados 

Especiais é uma faculdade, não podendo esse ônus ser direcionado ao 

réu sob o argumento de se tratar de um dano material correlato à tutela do 

bem da vida pretendido. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, 

condenando-se a ré ao pagamento de R$ 1.930,00 (mil novecentos e trinta 

reais), que deverá ser acrescidos de juros de mora (simples) ao mês, a 

partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a incidir da data do 

vencimento de cada uma das obrigações inadimplidas. Sem custas nesta 

fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 07 de novembro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 07 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] Montante não 

atualizado e sem incidência de juros legais.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011291-58.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES JOSE TONIAZZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

os embargos do ID 16130987. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para decisão. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 

07 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001530-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIANE BALDISSERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GOMES RODRIGUES (RÉU)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação redesignada 

para o dia 17/12/2018, às 16h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010640-50.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDINI MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

VISTOS. Intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

satisfazer a obrigação constante do título (art. 815 e ss., c.c. art. 537, do 

CPC de 2015), sob pena de multa diária (art. 52, IV e V, da Lei nº 9.099/95, 

c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009) que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) 

por dia, até o valor máximo equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, 

sem prejuízo de posterior elevação da multa ou transformação em perdas 

e danos (art. 52, inc. V, da Lei 9.099/95). Consigno que, na esteira do 

entendimento há muito pacificado no C. Superior Tribunal de Justiça, é 

plenamente possível a fixação de multa diária em execuções contra a 

Fazenda Pública. Poderá o executado apresentar embargos à execução 

no prazo de 15 (quinze) dias, que terá início imediatamente após o término 

do prazo acima estabelecido para satisfação da obrigação, na forma do 

art. 536, § 4º, c.c. art. 525, do CPC, oportunidade em que poderá alegar 

qualquer das matérias descritas no art. 52, IX, da Lei nº 9.099/1995, desde 

que compatíveis com a presente modalidade de execução. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Tangará da Serra-MT, 02 de outubro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-96.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALVES RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR JOLANDO NEVES OAB - MT3610/B (ADVOGADO(A))

CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT OAB - MT0013525A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALUG - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - ME (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA MISSIO OAB - MT11034/B (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001873-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA CLENI FRANCISCA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010910-74.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DIAS MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES OAB - MT0018323A 

(ADVOGADO(A))

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos. Intime-se a reclamante para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o pedido do ID 16336746. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 07 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002478-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA CAROLINA SOARES BEGNIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante ingressou com a presente ação de indenização por 

danos morais, com pedido de medida de urgência, consistente em 

determinar que o reclamado retire a inscrição do seu nome dos orgãos de 

proteção ao crédito, ao argumento de que o débito foi declarado 

inexistente nos autos do processo de nº 1000300-64.2018.8.11.0055. No 

entanto, do cotejo entre os extratos da negativação do nome da 

reclamante, é possível verificar que o contrato mencionado neste 

processo é distinto ao do processo acima referido. Não é possível, 

consequentemente, concluir pela inexistência do débito tendo como 

fundamento apenas a sentença proferida naqueles autos. Assim, faculto à 

parte autora a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que 

promova as adequações necessárias na petição inicial, esclarecendo a 

causa de pedir da presente ação, sob pena de indeferimento da inicial 

(artigos 320 e 321 do CPC de 2015) Intime-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 7 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JANUARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001849-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIR CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULVIANE RIGO LUSTOZA OAB - MT24651/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamada 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA FRANCISCA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001185-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001765-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE EMILIA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002043-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT0015353A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001048-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO A Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010041-82.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON SILVA DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL AGENCIA DE TANGARA DA SERRA/MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

TULIO DE BARROS BOMFIM OAB - SP332757 (ADVOGADO(A))

ANA MARIA FERREIRA LEITE OAB - MT0014081A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte exequente para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-53.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001486-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO AYALA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE MARQUES TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001975-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDO SEVERINO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULVIANE RIGO LUSTOZA OAB - MT24651/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.. Nos termos do Art. 21, § 1º 

da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO o Advogado ED 

NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR, OAB/PR 20.062 para regularizar a sua 

habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001587-96.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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VIVO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA APARECIDA LOURENCO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001928-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISLENE MOUZINHO SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para informar nos autos o novo endereço da 

Executada, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011854-76.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN MASCARENHAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL OAB - MT0017007A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos à Execução. INTIMO a Parte 

Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001952-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CICERA FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a Executada se manteve inerte. INTIMO a 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010304-12.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIANA APARECIDA RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos à Execução. INTIMO a Parte 

Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002496-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULIENE ROSA TORRES DA SILVA OAB - MT0011127A (ADVOGADO(A))

DANIELA FRANCA RAMOS OAB - MT0007821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial do reclamado, a fim de que, 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifeste acerca do conteúdo 

da petição inicial. Com ou sem manifestação do reclamado, certifique-se e 

tornem conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra-MT, 7 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003655-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BOTIM BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS HENRIQUE MATEUS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003655-15.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARCIA BOTIM BARBOSA REQUERIDO: VINICIUS 

HENRIQUE MATEUS DOS SANTOS Vistos etc. I. Tendo em vista 

necessidade de readequação de pauta diante da inexistência de 

cumprimento do despacho inicial, redesigno o ato para o dia 21/11/2018 às 

15:30. II. Intime-se as partes, bem como o MP, com a urgência que o caso 

requer. III. Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 25403 Nr: 3256-86.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO BRANDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA FEDERAL 

ESPECIALIZADA-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA ELIZA MATTOS - 

OAB:32438/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, abro vistas mediante carga dos autos ao INSS, a 

fim de intimá-lo, do cálculo apresentado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 101019 Nr: 6660-04.2014.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFRO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DASSOLER AGRONEGOCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DE FARIAS GIANELLI - 

OAB:15.820, ROGERIO DE AVELAR - OAB:12.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DASSOLER - 

OAB:MT/9.926, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT

 ISTO POSTO, julgo a presente ação procedente, na forma do art. 487, I do 

CPC, com resolução de mérito, para o fim de declarar como inexigível a 

multa contratual executada.Portanto, condeno a parte Embargada ao 

pagamento de honorários que fixo em 15% (quinze por cento), tendo em 
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vista o exaurimento completo da instrução e ao trabalho técnico 

desempenhado. Condeno ainda o sucumbente ao pagamento das custas 

processuais.Remeta-se cópia da presente decisão aos autos da 

execução em apenso.Publ ique-se. Registre-se. Int ime-se . 

Cumpra-se.Lucas do Rio Verde-MT, 6 de novembro de 2018.CÁSSIO LUÍS 

FURIMJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 136436 Nr: 1401-23.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CORREIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO PEREIRA DA SILVA, GESSI MENDES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B, VÂNIA FÁTIMA VIAN - OAB:54154/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ABERTA A AUDIÊNCIA:

1) As partes não se conciliaram;

2) Tomou-se o depoimento pessoal da parte autora e da Requerida Gessi 

Mendes da Silva;

3) Colheu-se o depoimento de uma testemunha e as parte dispensaram o 

depoimento das demais, o que foi homologado pelo Juiz;

4) Considerando que a esposa do autor não foi incluída no polo ativo da 

ação determino que tal providencia seja adotada nos registros do 

processo alterando inclusive a etiqueta que consta na capa dos autos. O 

advogado tem o prazo de 15 dias para juntar a procuração quanto a 

ambos os autores;

5) Advogada da parte requerida postulou: Tendo em vista que é objeto da 

defesa o valor alegado da venda e que foi confessado pela parte autora, 

já que nos autos consta a venda por menos de 40 mil reais e de fato foi 

vendida por 85 mil reais vem requerer a Vossa Excelência que determine a 

juntada dos comprovantes de transferências bancárias.

6) A parte autora tem o prazo de 30 dias para juntar os documentos 

solicitados no item 5, aqui deferido pelo Juiz. Com a juntada vista para a 

parte requerida se manifestar em 15 dias.

7) Em seguida abra-se vista dos autos a parte autora apresentar 

memoriais em 15 dias e após intime-se a parte requerida com a mesma 

finalidade.

8) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 29914 Nr: 4019-53.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: PLATAM SISTEMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER GOBI, EZARO GOBI, INES BATISTELLI 

GOBBI, OLIVIO GOBBI, DIONARA GOBBI TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT - 4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izalvi Barreto da Silva - 

OAB:OAB PR 10.197

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para providenciar o 

recolhimento das diligências do oficial de justiça para cumprimento dos 

atos, anexando as guias e os comprovantes de pagamento nos autos, 

bem como para providenciar o recolhimento da guia de distribuição da 

carta precatória, individualmente, anexando as guias e os comprovantes 

de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 28502 Nr: 2523-86.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL RADINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÉRBIO LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RADINS - OAB:8538-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT

 Certifico e dou fé que, intimo o douto procurador para que, impulsione o 

feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 93342 Nr: 524-88.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA HELENA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, abro vistas mediante carga ao INSS, para caso 

queira se manifestar sobre o laudo pericial.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003398-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo n. 1003398-24.2017.8.11.0045 Vistos etc. Cuida-se de 

embargos de declaração (Id 15655319) em que se argumenta a existência 

de omissão na decisão proferida no Id 15486819. Relatei. Fundamento e 

decido. Os embargos de declaração estão bem construídos, e, analisando 

a decisão combatida, verifico que esta foi omissa em relação ao pedido da 

autora para que o Município requerido pague imediatamente os salários e 

demais vantagens que deixou de auferir durante o período em que a 

decisão liminar esteve suspensa. Direto ao ponto, entendo que tal 

pretensão ultrapassa em muito os limites da liminar deferida (reintegração 

ao cargo), pressupõe a procedência do pedido principal e será objeto de 

análise quando da prolação de sentença (vide pedido nº 5 ao final da 

petição inicial). Isto posto, nos termos do art. 1.022 e seguintes do Código 

de Processo Civil, conheço dos embargos e indefiro o pedido acima 

mencionado e que não havia sido apreciado. Intimem-se. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002719-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEUSO WILLIAN PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ELIANE BRITES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1002719-24.2017.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Elieuso Willian Pereira da Silva. Requerido: 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação 

que objetiva à obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido 

alternativo), de segurado obrigatório, narrando em suma, que o autor está 

acometido de enfermidade total e permanente que o impede de trabalhar. 

Com a inicial vieram documentos. Decisão inicial no Id 9406228 deferindo a 

tutela de urgência para fins de implantação do benefício de auxílio doença 

e determinando a realização antecipada de perícia médica. O autor 

manifestou no Id 10361255 juntando cópia de laudo pericial apresentado 
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em processo de curatela (Id 10361270). O INSS apresentou contestação 

no Id 10409370 sustentando que o autor não cumpriu os requisitos legais 

para implantação do benefício. Perícia médica apresentada no Id 

11302220. O autor manifestou no Id 11876033 alegando o descumprimento 

de ordem judicial em vista da programação de alta. Manifestou ainda no Id 

12057407 quanto ao laudo pericial, afirmando restar devidamente 

comprovada a incapacidade total e permanente. Decisão proferida no Id 

12792542 fixando o prazo de 365 dias para duração do benefício deferido 

liminarmente e determinando a complementação da perícia. O autor 

impugnou a contestação no Id 13258309. Complementação da perícia no Id 

13387322, relativa aos quesitos do INSS. O autor manifestou sobre a 

complementação do laudo pericial no Id 14176502, ao passo que o INSS, 

devidamente intimado, permaneceu em silêncio (certidão Id 15965488). 2. É 

o relatório do necessário. Fundamento e decido. No que atine ao mérito da 

questão, tenho que deva ser concedida aposentadoria por invalidez à 

parte autora por encontrar guarida na Lei 8.213/91, que reconhece esse 

direito ao segurado que estiver incapacitado para o exercício de atividade: 

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão 

de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a 

partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o 

disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Dessume-se, assim, que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 

8.213/91, para obtenção da aposentadoria por invalidez do trabalhador: a) 

a comprovação da incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) 

impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta subsistência; d) 

carência. Partindo dessas premissas, é de se notar que restou 

demonstrado nos autos, após perícia médica, que o autor encontra-se 

acometido de doença que o incapacita de forma total e permanente. 

Descreve a perícia que o autor é portador de doenças (CID’s S099 e T909) 

decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em maio de 2014, onde teve 

trauma de crânio e hemorragia subaracnóide com sequelas como crises 

convulsivas, diminuição do intelecto, não caminha devido a hemiplegia 

esquerda, cadeirante, movimentos voluntários difíceis por espasticidade 

global. No que se refere ao domínio de funções e estrutura do corpo, o 

perito cita os seguintes qualificadores das unidades de classificação da 

deficiência do autor: b1100.3 - funções da consciência com deficiência 

grave; b117.3 - funções intelectuais com deficiência grave; b 1520.3 - 

adequação da emoção com deficiência grave; b310.3 - produção da voz 

com deficiência grave; b770.3 - funções relacionadas com o padrão da 

marcha com deficiência grave; s7709.3 - estruturas relacionadas ao 

movimento com deficiência grave. No que se refere ao domínio de 

atividades e participação, indica como qualificador de classificação de 

dificuldade d2100.3 – realizar uma tarefa simples com deficiência grave. 

No caso, o perito médico afirmou que a incapacidade do autor não é 

suscetível de recuperação ou habilitação para o exercício da função que 

exercia ou mesmo de outras atividades, razão pela qual forçoso é 

reconhecer a impossibilidade de readequação a outra atividade que lhe 

garanta a subsistência (‘vide’ laudo pericial nos Id’s 11302220 e 

13387322). Quanto ao período de carência, verifico que o caso se 

enquadra nas exceções legais de comprovação da carência, visto que os 

laudos e exames apresentados, e notadamente a perícia médica realizada, 

apontam que a incapacidade do autor é decorrente de acidente de 

trânsito, incidindo, assim, na hipótese do artigo 26, inciso II, da Lei 

8.213/91, que assim dispõe: “Art. 26. Independe de carência a concessão 

das seguintes prestações: (...) II - auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de 

doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado 

que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e 

afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e 

da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os 

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

lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento 

particularizado.” A qualidade de segurado do requerente está comprovada 

pelo CNIS do autor juntado ao feito, de onde se extraem vínculos/filiações 

nos períodos de 21/01/2013 a 20/05/2013 e de 02/01/2014 a 12/2014. Ou 

seja, não restam dúvidas quanto à qualidade de segurado do autor quando 

da ocorrência do acidente e início da incapacidade do autor. 3. ANTE O 

EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim 

de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao 

pagamento mensal ao autor do benefício da aposentadoria por invalidez 

permanente, no valor a ser apurado, julgando extinta a ação, com 

resolução de mérito. A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ 

faço constar nesta sentença: 1. Nome do(a) Segurado(a): Elieuso Willian 

Pereira da Silva; 2. CPF: 056.729.591-56; 3. Benefício concedido: 

Aposentadoria por invalidez; 4. Data do início do benefício: 14/07/2014 

(pedido administrativo); 5. Renda mensal inicial: 100% do salário de 

benefício; 6. Data início do pagamento: a contar da intimação da decisão 

que antecipou a tutela. Destacando que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

confirmo a antecipação de tutela, TODAVIA A CONVERTENDO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Veja-se que a parte autora possui 

reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar. As prestações em atraso 

deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004400-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ARNALDO HOTZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Agendado pericia do processo 1004400-92.2018.8.11.0045 para dia 13 

/02/2019 a partir das 8:30h por ordem de chegada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001571-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONORA ALVES RODRIGUES BIGATON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA, NO PRAZO LEGAL MANIFESTAR-SE QUANTO O 

LAUDO PERICIAL.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 108001 Nr: 2833-48.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTREIRA CONFECÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que recolha a diligência para cumprimento 

de mandado. Valor R$ 30,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 24526 Nr: 2373-42.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE DEUS, DELFINO ELIZEU SCHIMMER 

DE MATOS, ELISABETE TEREZINHA DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para providências, conforme solicitado às 

fls. 123.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 39147 Nr: 4172-18.2010.811.0045

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÂNIA CRISTINA CRIVELIN JORRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA 

SOLIMARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT, MARIA CLÁUDIA GIARETTA - OAB:18878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR PEREIRA MARQUEZI - 

OAB:20225 B/MT, VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Vistos.

1. Não há que se falar em aplicação de multa, tendo em vista que o 

cumprimento da ordem judicial fora tempestivo (f. 186).

 2. Arquive-se.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001293-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LORHANNE VIANA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS OAB - MT14738/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001293-40.2018.811.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. Após, 

abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de novembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004732-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SABATINI FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE DASSOLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1004732-59.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Depois, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de novembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003186-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

METAL NOBRE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JDI CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LOPES JARDIM OAB - MT0017335A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003186-03.2017.8.11.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de novembro de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004732-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SABATINI FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE DASSOLER (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004703-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA 

(REQUERIDO)

NEIVA NOVELLO ARGENTA (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004616-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOTTI & PERINOTO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELPIDIO MORETTI ESTEVAM OAB - MT0004877S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABINO ADEMIR CALGARO (REQUERIDO)

CAMILA CORREA DE ALMEIDA FERREIRA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004684-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIVANDRO SILVA DOS ANJOS (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004516-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DALGIRO CEOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCAL YUKIO NAKATA OAB - MT8745/B (ADVOGADO(A))

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDA LOPES DA SILVEIRA (REQUERIDO)

JOSE MESSIAS DE FARIA (REQUERIDO)

INANIMAR VITOR DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

welton alves de oliveira OAB - MT15089/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCIO ANTONIO PANDOLFI (TESTEMUNHA)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004502-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES DA MATA OAB - PR36313 (ADVOGADO(A))

LINO MASSAYUKI ITO OAB - PR18595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MARCOS DE LIMA FRANCO (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003615-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA DA SILVA PINO (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119954 Nr: 519-95.2016.811.0045

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA COPINI CANOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOSILDA OZELANE COPINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Requerente: Sandra Copini Canova, Cpf: 

89021495015, Rg: 6053384076 SESP RS Filiação: , brasileiro(a), 

casado(a), agricultora, Endereço: Rua Francisco Beltrão, Nº 173-S, Bairro: 

Menino Deus, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT

Requerido(a): Leosilda Ozelane Copini, Cpf: 32694857000, Rg: 939725 

SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Francisco Beltrao, Nº 

173-S, Qd 79, Lote 06, Bairro: Menino Deus, Cidade: Lucas do Rio 

Verde-MT

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos em correição.

Cuida-se de AÇÃO DE CURATELA ajuizada por Sandra Copini Canova, em 

que objetiva a decretação da curatela de Leosilda Ozelane Copini, sob o 

fundamento de que a requerida é pessoa portadora de debilidade que a 

impede de reger, por si, os atos da vida civil. Pugnou, ao final, pela 

procedência do pedido para o fim de ser decretada a curatela da ré.

Deferida a curatela provisória, foi concretizada à citação e o interrogatório 

da requerida (fls. 15, 20/21 e 29). Encerrada a instrução processual, as 

partes litigantes veicularam alegações finais.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, 

conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais 

foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais 

a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda.

Primeiramente, perquirindo pormenorizadamente os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que a questão foi, de maneira satisfatória, 

solucionada pelos atestados médicos e pela inspeção e entrevista ‘in loco’ 

realizada (fls. 12/13, 29/31 e 39) que evidenciam que a requerida, devido a 

gravidade da doença que está acometida, que produz quadro clínico 

neurológico irreversível, não apresenta capacidade para a prática dos 

atos da vida civil. Estas provas permitem concluir, sem dúvidas, que a 

requerida, por não reunir o discernimento para a prática dos atos da vida 

civil, se enquadra como pessoa relativamente incapaz [art. 4.º, inciso III do 

Código Civil], de maneira que a decretação da curatela é medida que se 

impõe.

Quanto ao alcance da curatela, importa registrar, por oportuno, que o 

Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto n.º 6.949/2009 – e, 

portanto, tem status equivalente ao de emenda constitucional [art. 5º, §3º 

da CRFB/88] –, tendo assumido o propósito de assegurar e promover o 

pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 

das pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por 

causa de sua deficiência [art. 1.º], reconhecendo que as pessoas com 

deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as 

demais pessoas em todos os aspectos da vida [art. 12.2].

Em função dessa igualdade quanto ao gozo da capacidade legal, foi 

promulgado o Estatuto da Pessoa Com Deficiência – Lei nº 13.146/2015 –, 

que alterou o disposto no art. 3º do Código Civil – Lei nº 10.406/2002 –, 

limitando a hipótese de incapacidade civil absoluta apenas aos menores de 

16 anos, ou seja, ao critério etário, afastando as situações de deficiência. 

Vale ressaltar, ainda, que o art. 85, da Lei nº 13.146/15, estabeleceu, 

expressamente, que a curatela afetará tão somente os atos relacionados 

aos direitos de natureza patrimonial e negocial, assegurando à pessoa 
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com deficiência o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à 

privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto [§ 1º].

Todavia, não se pode olvidar que a adequação da capacidade de absoluta 

para relativa – nas hipóteses que se enquadrem no art. 4º do Código Civil 

– ao mesmo tempo em que amplia as possibilidades de exercício dos 

direitos e deveres inerentes à personalidade jurídica pelo portador de 

deficiência, não deve implicar em mecanismo de abandono e desamparo à 

pessoa que não possa exprimir validamente a sua vontade. Nesse 

aspecto, aliás, tanto a Convenção de status constitucional [art. 12.4], 

quanto o Estatuto da Pessoa Com Deficiência [art. 84, §3º], estabelecem a 

possibilidade de aplicação de medidas assecuratórias ao exercício da 

capacidade legal conforme as necessidades de cada caso concreto, de 

maneira que o ordenamento jurídico não deixa (e, de fato, não poderia 

deixar) no desamparo as pessoas portadoras de deficiência, ainda que 

agora as classifique como relativamente capazes [art. 4º, inciso III do 

Código Civil].

Portanto, diante desta moldura, levando-se em consideração as 

características do caso concreto, em que restou fartamente demonstrado 

que a requerida ostenta quadro clínico que a obstaculiza e/ou incapacita 

de, só por si, administrar e reger, na sua plenitude, suas atividades 

cotidianas da vida civil, entendo que o alcance da curatela deve envolver 

os atos de conteúdo patrimonial e negocial, o direito ao voto – em razão da 

ausência total de discernimento – bem como o gerenciamento do 

tratamento de saúde da curatelada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por 

Sandra Copini Canova, para o fim de:

a) DECRETAR a curatela da requerida Leosilda Ozelane Copini, 

declarando-a relativamente incapaz de exercer, pessoalmente, os atos da 

vida civil, na forma do art. 4.º, inciso III e art. 1.767, inciso I, ambos do 

Código Civil;

b) FIXAR os limites da curatela, nos termos do art. 755, inciso I, do Código 

de Processo Civil, à prática de atos de conteúdo patrimonial e negocial, 

bem como relativamente ao gerenciamento do tratamento de saúde da 

curatelada;

c) CONFIRMAR a curatela provisória precedentemente concedida e, como 

corolário, nomear-lhe curador definitivo Sandra Copini Canova, forte no 

art. 1.775, § 3.º do Código Civil, mediante a confecção de termo de 

compromisso nos autos; e

d) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

e) DETERMINO a extração de ofício, remetendo-lo ao Egrégio Tribunal 

Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos da curatelada.

Proceda-se à inscrição do presente veredicto no Cartório de Registro Civil 

das Pessoas Naturais e à sua publicação, tanto na imprensa local, quanto 

no órgão oficial, por 03 (três) oportunidades, dentro do intervalo de 10 

(dez) dias, também como no sítio do tribunal e na plataforma de edital do 

CNJ por 06 (seis) meses, na forma do art. 9.º, inciso III do Código Civil e 

art. 755, § 3.º do Código de Processo Civil.

Preclusa a presente decisão, expeça-se mandado ao Cartório de Registro 

Civil para averbação.

Custas processuais pela autora, ficando suspensa a exigibilidade da 

cobrança, devido à concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 27771 Nr: 772-64.2008.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA MENEGASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CESÁRIO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295, FÁBIA MARA P. FAVARETTO DE ANDRADE - 

OAB:10.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 INTIMO o EXEQUENTE para retirar, no prazo de 05 (cinco)dias, a certidão 

de débito para protesto, que encontra-se em pasta própria na secretaria, e 

será selada no momento da retirada, para registro em cartório, bem como, 

INTIMO para no prazo de 10 (dez)dias, dar prosseguimento ao feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003615-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA DA SILVA PINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003615-33.2018.811.0045. A escrivania deverá promover a 

alteração dos dados e informações relativas aos registros do presente 

processo, com o objetivo de alterar o polo passivo da demanda para 

Espolio de Rosalina da Silva Pino. Para a viabilidade do requerimento de 

tutela de urgência, que objetiva a busca e apreensão de veículo alienado 

fiduciariamente, é imprescindível a comprovação da existência de contrato 

de mútuo, gravado com cláusula de alienação fiduciária, e da mora 

contratual, que desponta como consequência direta da ausência de 

pagamento da prestação na data pré-fixada de vencimento (mora ‘ex re’) e 

se manifesta por intermédio da demonstração de concretização de 

notificação extrajudicial ou judicial ou do protesto do título [art. 2.º, § 2.º e 

art. 3.º ‘caput’ do Decreto-lei n.º 911/1969; Súmula n.º 72 do Superior 

Tribunal de Justiça]. Pois bem. Compulsando o contingente probatório 

produzido no processo, é possível divisar que as partes litigantes 

celebraram contrato de financiamento, garantido com cláusula de 

alienação fiduciária de bem (evento nº 14999111) e que o Espólio 

requerido, devidamente notificado para fins de satisfazer a obrigação, 

deixou de efetivar a liquidação da dívida (evento nº 16355052 - pág. 3). 

Portanto, diante desta perspectiva, como forma de promover a 

preservação de direitos, e demonstrada a plausibilidade do direito (‘fumus 

boni iuris’), que se configura com a comprovação da existência do 

contrato de mútuo e do inadimplemento contratual e, também, o perigo de 

dano e o risco ao resultado útil do processo (‘periculum in mora’), 

considero que a concessão do pedido de tutela de urgência é medida que 

se impõe. Ante o exposto, Defiro o requerimento de tutela de urgência, 

para o fim de Determinar a busca e apreensão do veículo Chevrolet/Agile 

LTZ, placa EMK-9060, cor preta, ano/mod. 2009/2010, em nome de 

Rosalina da Silva Pino. Nomeio, para o efeito de exercer o ‘múnus’ de 

depositário judicial do bem, o representante legal da instituição financeira 

requerente. Lavre-se o termo de compromisso de depositário judicial. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão. Proceda-se à citação do réu 

para que: a) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da 

medida liminar, requeira a purgação da mora, realizando o pagamento 

integral da dívida, que deve compreender o pagamento das prestações 

vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos legais [art. 3.º, §§ 1.º e 

2.º do Decreto-lei n.º 911/1969], das custas judiciais e dos honorários de 

advogado, arbitrados em 10% sobre o valor da causa; b) no prazo de 15 

(quinze) dias, contabilizados da execução da medida liminar, apresente 

contestação [art. 3.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º do Decreto-lei n.º 911/1969]. A 

ausência de contestação acarretará em revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de 

novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004714-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA (AUTOR(A))

CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA FERRAZ CAFARO OAB - SP183437 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004714-72.2017.8.11.0045. De acordo com a norma de 
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regência, considera-se dia do começo do prazo a data de juntada aos 

autos do aviso de recebimento, quando a citação for pelo correio [art. 231, 

inciso I do Código de Processo Civil]. Logo, diante desta moldura, 

tomando-se em consideração que o aviso de recebimento foi acostado 

aos autos em 06 de fevereiro de 2018 (ID n.º 11655506, pág. 1), e que foi 

decretado ponto facultativo nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro (‘vide’ 

Portaria n.º 678/2017-PRES, que estabelece o calendário forense para o 

exercício de 2018), conclui-se, por inferência racional, que o termo final do 

prazo para apresentação dos embargos monitórios se efetivou 02 de 

março de 2018 (sexta-feira). Por via de consequência, com espeque no 

conteúdo normativo do art. 702, § 4.º do Código de Processo Civil, 

Recebo, visto que tempestivos, os embargos à ação monitória, 

conferindo-lhes o efeito suspensivo da eficácia da ordem de pagamento 

até o julgamento em primeiro grau. Intime-se a embargada/requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a resposta [art. 702, § 5.º do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de 

novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004686-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSILENE DO CARMO SILVA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004686-70.2018.8.11.0045. Deveras, a concessão da 

tutela de evidência, fundamentada em fato provável e tese jurídica 

pacificada nos tribunais superiores, exige, independentemente da 

configuração da situação de urgência, a comprovação inequívoca das 

alegações de fato, lastreada, em caráter de exclusividade, em prova 

documental e, também, a preexistência de tese jurídica, estabilizada em 

“julgamento de casos repetitivos”, por intermédio de incidente de resolução 

de demandas repetitivas e recursos repetitivos, ou através de súmula 

vinculante [art. 311, inciso II do Código de Processo Civil]. Pois bem. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, denota-se, em 

um juízo de cognição não-exauriente, que não subsiste tese jurídica 

estabelecida no âmbito da jurisprudência dos Tribunais Superiores, 

tratando sobre a temática ‘sub judice’, em sede de julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula, e, ao mesmo tempo, também não subsiste, no 

processo, prova documental idônea, que comprove ‘primo icto oculi’, de 

plano, as alegações de fato que, por via de consequência, evidenciem a 

possibilidade concreta de êxito da ação. Portanto, INDEFIRO o 

requerimento de tutela de evidência. Considerando-se as particularidades 

da causa e como forma de adequar o rito processual às necessidades do 

conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], visto que, como é 

cediço, a autarquia requerida, via de regra, não comparece às audiências 

marcadas e, como regra geral, também não formula proposta de acordo, 

deixo, para momento oportuno, a análise da conveniência da realização da 

audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à 

citação do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da assistência judiciária 

gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de novembro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002133-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILOMAR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002133-50.2018.811.0045. Como é cediço, devido à 

condição de indisponibilidade de bens e direitos, o efeito material da revelia 

(presunção de veracidade dos fatos articulados por parte do autor na 

petição inicial) não é aplicável à Fazenda Pública, de maneira a atrair a 

incidência do comando normativo do art. 345, inciso II do Código de 

Processo Civil [cf.: STJ, AgRg no EDcl no REsp n.º 1.288.560/MT, 2.ª 

Turma, Rel.: Min. Castro Meira, j. em 19/06/2012; STJ, AgRg no AgRg no 

AREsp n.º 234.461/RJ, 2.ª Turma, Rel.: Min. Mauro Campbell Marques, j. em 

04/12/2012]. Portanto, diante desta moldura, Decreto a revelia da autarquia 

requerida, haja vista que devidamente citada, deixou transcorrer ‘in albis’ o 

prazo para oferecimento de resposta, ressalvado o disposto no art. 345, 

inciso II do Código de Processo Civil. Proceda-se à intimação do 

requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifique as provas 

que pretende produzir, apresentando de forma fundamentada a sua 

necessidade. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de novembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001600-62.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZINETE LOPES ZAATREH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA OAB - MT0015079A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001600-62.2016.811.0045. Primeiramente, com relação à 

preliminar de incidência da prescrição, entendo que não deva merecer 

guarida. Com efeito, como é cediço o prazo prescricional para o exercício 

da pretensão de cobrança de valores/prestação, relacionados a relação 

jurídica de trato sucessivo, contra a Fazenda Pública incide, em caráter de 

exclusividade, sobre as prestações anteriores ao quinquênio que 

antecede ao ajuizamento da ação, não repercutindo qualquer efeito no 

direito de fundo [art. 1.º do Decreto n.º 20.910/1932, art. 103, paragrafo 

único da Lei n.º 8.213/1991 e Súmula n.º 85 do STJ]. Portanto, diante desta 

moldura, considerando-se que a ação foi ajuizada no dia 24 de julho de 

2016 e que a autora postula as diferenças remuneratórias a partir do seu 

ingressou no quadro de servidores do município, ocorrido no dia 05 de 

maio de 2014, não há falar em prescrição quinquenal, visto que somente 

estariam prescritas as prestações anteriores/retroativas ao período de 

tempo que antecede a 24 de julho de 2011. Da mesma forma, no que tange 

à preliminar de ausência de interesse processual, penso que está fadada 

ao insucesso. Acontece que, segundo a dicção da petição inicial, a autora 

não busca somente o pagamento das verbas retroativamente, mas 

também a condenação do réu a implementar na remuneração o bônus por 

produtividade, o que somente é possível alcançar através da interposição 

de demanda específica. Ademais, o fato de o réu já ter concedido, 

administrativamente, algum dos valores aqui postulados, não interfere no 

mérito da presente ação, pois a execução de sentença se restringirá ao 

montante não adimplido. Além disso, a verificação das condições 

físico/químicas/ambientais, para justificar o pagamento do adicional de 

insalubridade, demanda dilação probatória, haja vista a resistência 

oferecida, pelo requerido, à pretensão deduzida. Por outro lado, em 

relação à preliminar que visa a aplicação do regime estatutário, considero 

que se confunde com o mérito da demanda e, portanto, com ele será 

analisado, quando da prolação da sentença. Destarte, enfrentados estes 

temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos 

de admissibilidade da lide, com lastro no conteúdo normativo do art. 357 do 

Código de Processo Civil, Declaro saneado o processo, remetendo-o a 

fase instrutória. Delimitação das questões de fato e de direito relevantes 

[art. 357, inciso II e IV do Código de Processo Civil]. Fixo, como matéria 

fática controvertida, o seguinte fato: a) o fato de a requerente ter auferido 

os valores correspondentes ao bônus por produtividade, previsto na Lei 

Municipal nº 2.294/2014; b) o exercício de trabalho/serviço em condições 

de insalubridade. Consiste questão de direito relevante: a existência do 

direito ao recebimento dos valores, relativos ao bônus por produtividade e, 

também, na prática de trabalho/serviço insalubre. Provas deferidas: 

considero que a coleta do depoimento pessoal da autora e a produção da 
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prova testemunhal se consolidam como elementos decisivos tendentes a 

viabilizar a integração e complementação da prova material/documental 

produzida no processo. Diante desta perspectiva, com lastro no conteúdo 

do art. 385 e art. 442, ambos do Código de Processo Civil, Defiro a 

produção da prova testemunhal e a coleta do depoimento pessoal da 

autora. Também considero que a verificação do exercício da atividade 

laboral em condições de insalubridade exige/demanda a realização da 

prova pericial, haja vista que a dissolução das matérias/pontos polêmicos 

depende de conhecimento especial técnico [art. 464, parágrafo único, 

inciso I do Código de Processo Civil]. Portanto, Defiro a produção da prova 

pericial para verificação da insalubridade. Nomeio, para exercer a função 

de perito, o profissional Marcos Luiz Cocco, para proceder ao exame 

pericial. Intime-se o ‘expert’ para, em aceitando a nomeação, designar data 

para realização da perícia e informar o valor dos honorários. Estabeleço 

que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) 

dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que justificada a 

necessidade. As despesas do pagamento de honorários do perito 

deverão ser arcados com recursos alocados no orçamento do Estado de 

Mato Grosso [art. 95, § 3.º, inciso II do Código de Processo Civil]. ARBITRO 

honorários periciais no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

forte no art. 1.º da Resolução n.º 232/2016 do CNJ. Intimem-se as partes 

litigantes para que, caso queiram, arguam o impedimento ou suspeição do 

perito, apresentem quesitos e/ou indiquem assistentes técnicos, no prazo 

de 15 (quinze) dias [art. 465, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Distribuição do ônus da prova. O ônus da prova deverá prestar reverência 

à regra geral prevista no art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de novembro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001658-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON CARLOS DO CARMO SANCHES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001658-94.2018.811.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que o autor 

comprovou a qualidade de segurado da Previdência Social, porquanto o 

pedido de concessão do auxílio-doença foi indeferido, unicamente, porque 

houve parecer contrário da perícia médica do INSS (evento nº 12981001 - 

pág. 1). Esmiuçando o acervo de informações engendradas, denota-se 

que o autor submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da 

área médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que se constatou ser portador de moléstias graves, 

diagnosticadas sob o CID M544, M19, M751, M65 e M79, e que está 

temporariamente inapto ao exercício de sua atividade laboral, conforme 

demonstra o Laudo Pericial encartado nos eventos nº 13699928 e 

13699964. Logo, nesse influxo de ideias, a princípio, está demonstrada, 

ainda que a título precário, a existência de moléstia que tornou o 

requerente incapaz para o exercício regular de suas atividades laborais 

habituais — circunstância que dá fundamento a plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um segundo prisma de 

enfoque, considero que o requerente logrou êxito em expor situação 

pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da 

prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à concessão do 

benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o benefício 

previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de tal sorte 

que o requerente e a entidade familiar que constituiu, dele dependem para 

proceder ao custeio de suas necessidades básicas de alimentação e 

vestuário, e quiçá para promover a sua própria sobrevivência. De mais a 

mais, ao que tudo indica pelas características intrínsecas da moléstia que 

o requerente suporta, não existem indícios de que dela venha convalescer 

rapidamente, o quê espelha a necessidade imperiosa de auferir 

rendimento mensal para que tenha condições de manter a sua própria 

subsistência e de sua família. Assim, da forma que se apresenta a 

situação, em que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo 

fato de que a requerente apresenta incapacidade e/ou impossibilidade 

contemporânea para o desempenho de atividade laboral — (‘fumus boni 

iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo 

risco que o não pagamento do referido benefício à requerente pode 

catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes 

as hipóteses que autorizam a concessão do pedido liminar postulado, de 

molde que a prestação provisória, a ser realizada pela autarquia 

requerida, do beneplácito do auxílio-doença é medida que se impõe. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de Determinar 

ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as providências 

necessárias no sentido de conceder o auxílio-doença ao autor Ilson Carlos 

do Carmo, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, devendo ser 

realizada nova reavaliação administrativa da necessidade da manutenção 

do benefício dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias [art. 60, §§ 8.º e 

9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Expeça-se ofício ao Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS para que tome as providências necessárias no 

sentido de implantar o benefício ao autor. Com fundamento no conteúdo do 

art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça 

Federal, Determino que se expeça requisição de pagamento dos 

honorários do perito. Não havendo mais provas a serem produzidas, 

Declaro encerrada a instrução processual e determino a abertura de vista 

dos autos às partes, primeiramente à parte autora, para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações finais. Em seguida, 

voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 7 de novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003188-07.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUTON DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003188-07.2016.8.11.0045. CLEUTON DA SILVA LIMA, 

regularmente qualificado, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização Por Danos Morais contra CLARO S/A, devidamente 

qualificada, expondo, em síntese, que a empresa ré procedeu à inscrição 

indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, visto que jamais foi 

notificado pela empresa e que, em razão do ocorrido, foi submetido a 

danos, de natureza moral. Postulou, ao final, pela procedência do pedido 

para o fim de declarar a inexistência da dívida e condenar a empresa ré no 

pagamento de indenização, por danos morais. A companhia requerida 

apresentou resposta, ocasião em que arguiu preliminar de inépcia da 

inicial, por ausência de comprovante de endereço. No mérito, defendeu a 

existência de negócio jurídico celebrado entre as partes, juntando aos 

autos cópia dos contratos, bem como faturas de prestação de serviços. 

Defendeu a regularidade da cobrança e a inexistência de danos morais. 

Pleiteou a aplicação da Súmula 385 do STJ, por se tratar de devedor 

contumaz. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. Formulou 

pedido contraposto. Houve réplica, instante em que o requerente, 

reprisando os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou 

as proposições apresentadas pela defesa e pediu a improcedência do 

pedido contraposto. Oportunizada a produção de provas, as partes 

postularam pedindo o julgamento antecipado da lide. Vieram os autos 
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conclusos. É o sucinto relatório. Decido. Primeiramente, no que tange à 

preliminar de inépcia da petição inicial, arguida pela requerida em 

contestação, considero que não mereça ser acolhida. Isso porque a 

juntada de comprovante de residência, respeitando entendimento diverso, 

não constitui requisito essencial da petição inicial, à vista do que dispõe o 

artigo 319 do Código de Processo Civil/2015. Embora seja recomendável a 

juntada do referido documento, porquanto, em última análise, revela 

prudência para evitar a ocorrência de fraudes em ações de massa, o fato 

é que a omissão não pode constituir óbice ao recebimento da petição 

inicial, notadamente quando observados os requisitos legais, como no 

caso. Não subsistem outras questões preliminares pendentes que exijam 

exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios 

processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passo a análise da questão de fundo da demanda. Pois bem. Compulsando 

o material cognitivo produzido no processo, verifica-se que a petição 

inicial, tal como posta, faz crer que, diante do registro negativo no 

cadastro de inadimplentes, deve o requerente ser indenizado por danos 

morais, visto que não houve a prévia notificação ou aviso e que a dívida 

não tem origem válida/regular. Com relação ao primeiro argumento, importa 

mencionar que, de acordo com a norma de regência, como forma de 

concretizar a aplicabilidade do princípio da transparência e da boa-fé [art. 

4.º ‘caput’ e inciso IV da Lei n.º 8.078/1990 e do art. 422 do Código Civil de 

2002] e do dever de informação [art. 6.º, inciso III e art. 46, todos da Lei n.º 

8.078/1990], a abertura de cadastro/registro de consumidor em banco de 

dados sobre endividamento (hábitos de consumo e pagamento) e cadastro 

de consumidores, deve preceder de prévia comunicação, de 

responsabilidade do órgão/entidade mantenedora do cadastro de proteção 

ao crédito, dirigida ao consumidor/devedor, acerca da existência da mora 

e da efetivação do registro desabonador [art. 43, § 2.º da Lei n.º 

8.078/1990; Súmula n.º 359 do Superior Tribunal de Justiça]. Portanto, a 

empresa requerida não tem qualquer legitimidade para responder acerca 

da ausência de notificação prévia. Já com relação à origem e regularidade 

da dívida, ao destrinchar o material cognitivo produzido no processo, 

mormente o conteúdo dos documentos juntados no evento nº 5066515 - 

págs. 1/4, deflui-se que as partes litigantes, efetivamente, celebraram 

contratos de adesão de pessoa física para planos de serviços pós-pagos, 

os quais deram origem à emissão de faturas de prestação de serviços, 

que apresentam os códigos de débitos sob o nº 988491185, nº 

103420175 e nº 988684564 (evento nº 5066522 – pág. 1/55). Os registros 

negativos do nome da autora, no órgão desabonador, promovidos pela 

empresa requerida, possuem o mesmo documento de origem nº 

988491185, nº 103420175 e nº 988684564 (evento nº 3310155 - pág. 1). 

Segundo os informes produzidos no processo, principalmente do cotejo 

dos dados de qualificação pessoal do requerente, registrados na petição 

inicial, e as informações constantes nos documentos que instruem a 

contestação, é possível divisar que as informações de identificação 

pessoal são coincidentes e não-divergentes. Estas evidências, analisadas 

de maneira contextualizada, associadas ao fato de que a assinatura 

constante nos contratos de adesão acostados no evento nº 5066515 - 

págs. 1/4, possuem relação de semelhança com as assinaturas 

constantes na procuração (evento nº 3310160), na declaração de 

hipossuficiência (evento nº 3310107) e na Carteira de Identidade (evento 

nº 3310148), que instruem a inicial, permitem concluir, sem sombra de 

dúvidas, que os contratos foram, efetivamente, firmados entre as partes 

litigantes. Por conseguinte, diante desta moldura, levando-se por linha de 

estima que a realização/manutenção do registro desabonador nos 

cadastros de proteção ao crédito derivou, como consequência direta, da 

existência de obrigação jurídica pendente de quitação — fato imputável, 

exclusivamente, ao devedor —, e considerando-se que a companhia 

requerida protagonizou postura impelida em função do estrito exercício 

regular de direito, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘sub 

judice’, com a consequência de que, descaracterizadas as condições que 

rendem ensejo à responsabilidade civil, a improcedência do pedido 

formulado é medida que se impõe. Nessa mesma linha de raciocínio, a 

ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos 

Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de 

questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob 

enfoque: “APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação 

de inclusão indevida do nome da apelante junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. Existência de relação jurídica entre as partes comprovada. Dívida 

exigível. Apontamento regular em cadastro de inadimplentes. Incabível a 

indenização pretendida. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO” 

(TJ-SP - APL: 00052309620128260456 SP 0005230-96.2012.8.26.0456, 

Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 01/03/2016, 2ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2016). “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ORIGEM DO DÉBITO CABALMENTE COMPROVADA. 

COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005650825 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de 

Julgamento: 28/08/2015, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 31/08/2015). “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

JULGADA IMPROCEDENTE - apelante que afirmou não reconhecer o débito 

no valor apontado nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito – 

documentos apresentados com a contestação que demonstraram a 

contratação válida – dados pessoais e assinaturas da apelante – faturas 

do cartão de crédito que demonstraram a evolução do débito, condizente 

com o apontamento realizado – apelante que não demonstrou pagamento 

total ou parcial do débito – ausência de verossimilhança nas alegações da 

apelante – negativação regularmente efetivada – recurso desprovido” 

(TJ-SP - APL: 10306156520148260001 SP 1030615-65.2014.8.26.0001, 

Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 09/03/2016, 12ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2016). D’outra banda, 

levando-se por linha de estima que as partes celebraram contrato válido e 

eficaz, e que deu origem à obrigação jurídica pendente de quitação, 

consubstanciada nas faturas de prestação de serviços, aliado ao fato de 

que, nos termos do disposto no art. 373, inciso II do Código de Processo 

Civil, incumbe ao reconvindo/devedor demonstrar o pagamento da dívida, 

ônus do qual não se desincumbiu, visto que não veio aos autos qualquer 

comprovante de quitação, considero que a procedência do pedido 

formulado pela reconvinte, em sede de reconvenção, é medida que se 

impõe. Ante o exposto: a) JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na 

peça inicial por parte de Cleuton da Silva Lima contra Claro S/A e, como 

consequência direta, Declaro encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil/2015. b) JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado em sede de reconvenção por Claro S/A contra Cleuton da Silva 

Lima, para o fim de: b.1) Condenar o reconvindo ao pagamento da quantia 

equivalente a R$ 989,00 (novecentos e oitenta e nove reais), com 

incidência de correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada 

desde a data do último vencimento (10/03/2014), e juros moratórios na 

ordem de 12% ao ano [art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 

e art. 161, § 1.º do CTN], contados a partir da data da citação 

(28/11/2016); b.2) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se 

o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. Determinação da Sucumbência: Ação Principal e 

Reconvenção. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo 

normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, Condeno o 

requerente no pagamento das custas judiciais e de honorários de 

advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

sobre o valor atribuído à causa, com relação à ação principal, e em 10% 

do valor da condenação, com relação à reconvenção, considerando-se o 

trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o 

intervalo de tempo que o processo tramitou. Fica suspensa a exigibilidade 

do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas 

ao patrono da parte adversa, infligido ao requerente/reconvindo, devido à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do 

Código de Processo Civil]. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 7 de novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002655-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002655-14.2017.8.11.0045. Vanderleia Marcos da Silva, 

regularmente qualificada, ajuizou Ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais contra Telefônica Brasil S/A, 

devidamente qualificada, expondo, em síntese, que a empresa ré 

procedeu à inscrição indevida de seu nome nos cadastros de 

inadimplentes, visto que jamais celebrou qualquer tipo de contrato com a 

empresa e que, em razão do ocorrido, foi submetida a danos, de natureza 

moral. Postulou, ao final, pela procedência do pedido para o fim de 

declarar a inexistência da dívida e condenar a empresa ré no pagamento 

de indenização, por danos morais. A companhia requerida apresentou 

resposta, ocasião em que suscitou, como matérias preliminares, a 

necessidade de perícia e complexidade da causa, incompatível com o rito 

dos juizados especiais, bem como a necessidade de juntada do 

comprovante original da negativação. No mérito, defendeu a existência de 

negócio jurídico celebrado entre as partes, juntando aos autos cópia de 

contrato de plano de linha telefônica. Defendeu a regularidade da 

cobrança dos valores, pugnando, ao final, pela improcedência do pedido. 

Intimada a apresentar impugnação à contestação, a autora quedou-se 

inerte. Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido. 

Primeiramente, impende acentuar, desde logo, que se afigura 

absolutamente desnecessária a produção de outras provas na situação 

hipotética ‘sub judice’, porquanto que não se revela imprescindível para 

efeito de equacionamento/resolução do litígio, haja vista que a dissolução 

das matérias/pontos controvertidos envolve, neste tópico específico, em 

caráter de exclusividade e de maneira cumulativa, o exame de cláusulas 

contratuais e a abordagem de questões de direito. Logo, à luz de tais 

balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que 

preconiza o comando normativo do art. 355, inciso I do Código de 

Processo Civil. D’outra banda, no que tange à tese preliminar, sob o rótulo 

de “matéria de maior complexidade e necessidade de prova técnica”, 

penso que está fadada ao insucesso. Não se trata de processo sob o rito 

da Lei dos Juizados Especiais. Portanto, inaplicável a Lei n.º 9.099/1995. 

No que tange à tese preliminar de necessidade de juntada do comprovante 

original da negativação, tenho que a mesma não merece guarida. É que, 

segundo a legislação de regência, a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação [art. 320 do Código de 

Processo Civil], não havendo previsão da necessidade de juntada do 

comprovante original da negativação. Portanto, levando-se em conta o 

princípio da boa-fé, o documento extraído da internet é suficiente para 

demonstrar a negativação do nome da autora, cabendo à requerida o ônus 

de provar a falsidade do documento (art. 429, inciso I do Código de 

Processo Civil) [TJRS – Apelação Cível Nº 70067809699, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 30/03/2016]. Não subsistem outras questões preliminares que 

demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades 

processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passo a análise da questão de fundo da demanda. Destrinchando o 

material cognitivo produzido no processo, deflui-se que as partes 

litigantes, efetivamente, celebraram contrato de plano de linha telefônica. 

Segundo os informes produzidos no processo, principalmente do cotejo 

dos dados de qualificação pessoal da requerente, registrados na petição 

inicial, e as informações constantes no contrato que instrui a contestação, 

é possível divisar que as informações de identificação pessoal são 

coincidentes e não-divergentes. Estas evidências, analisadas de maneira 

contextualizada, associadas ao fato de que a assinatura constante no 

contrato acostado ao ID 9775933, págs. 1 a 3, possui relação de 

semelhança com as assinaturas constantes na procuração, na 

declaração de hipossuficiência e na Carteira de Identidade RG, que 

instruem a inicial (ID 9075433, ID n.º 9075452 e ID n.º 9075468), permitem 

concluir, sem sombra de dúvidas, que o contrato foi, efetivamente, firmado 

entre as partes litigantes. Por conseguinte, diante desta moldura, 

levando-se por linha de estima que a realização/manutenção do registro 

desabonador nos cadastros de proteção ao crédito derivou, como 

consequência direta, da existência de obrigação jurídica pendente de 

quitação — fato imputável, exclusivamente, à devedora —, e 

considerando-se que a companhia requerida protagonizou postura 

impelida em função do estrito exercício regular de direito, não vejo como 

dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de 

que, descaracterizadas as condições que rendem ensejo à 

responsabilidade civil, a improcedência do pedido formulado é medida que 

se impõe. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, 

apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os 

seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam 

relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: “APELAÇÃO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de inclusão indevida do 

nome da apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito. Existência de 

relação jurídica entre as partes comprovada. Dívida exigível. Apontamento 

regular em cadastro de inadimplentes. Incabível a indenização pretendida. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO” (TJ-SP - APL: 

00052309620128260456 SP 0005230-96.2012.8.26.0456, Relator: 

Rosangela Telles, Data de Julgamento: 01/03/2016, 2ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 01/03/2016). “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ORIGEM DO DÉBITO CABALMENTE COMPROVADA. 

COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005650825 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de 

Julgamento: 28/08/2015, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 31/08/2015). “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

JULGADA IMPROCEDENTE - apelante que afirmou não reconhecer o débito 

no valor apontado nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito – 

documentos apresentados com a contestação que demonstraram a 

contratação válida – dados pessoais e assinaturas da apelante – faturas 

do cartão de crédito que demonstraram a evolução do débito, condizente 

com o apontamento realizado – apelante que não demonstrou pagamento 

total ou parcial do débito – ausência de verossimilhança nas alegações da 

apelante – negativação regularmente efetivada – recurso desprovido” 

(TJ-SP - APL: 10306156520148260001 SP 1030615-65.2014.8.26.0001, 

Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 09/03/2016, 12ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2016). Por fim, não se pode 

perder de perspectiva também que a requerente, ao deduzir a pretensão 

individualizada na petição inicial e destacar, de forma taxativa, que não 

celebrou negócio jurídico com a empresa requerida, promoveu, de maneira 

desleal e maliciosa, alteração da verdade, com o objetivo de criar 

obstáculos à correta compreensão da lide e ludibriar o julgador e, por via 

de consequência, traduz-se como postura que se contrapõe ao dever de 

manutenção e de observância da lealdade processual, caracteriza abuso 

do direito de ação e acarreta na aplicação da sanção da litigância de 

má-fé [art. 77, incisos I e III e art. 80, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil]. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido 

na peça inicial por parte de Vanderleia Marcos da Silva contra Telefônica 

Brasil S/A e, como consequência: a) Condeno a requerente, nas sanções 

concernentes à litigância de má-fé, ao pagamento de multa na proporção 

equivalente a 10% sobre o valor corrigido atribuído à causa, com lastro no 

conteúdo normativo do art. 77, incisos I e III, art. 80, inciso II e art. 81, 

‘caput’, todos do Código de Processo Civil; b) Declaro encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Por derradeiro, no tocante às 

consequências da incidência da sucumbência, com esteio no conteúdo 

normativo art. 82 e art. 85 § 2.º do Código de Processo Civil, Condeno a 

autora no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, 

destinados ao patrono da parte adversa, fixados no valor correspondente 

a 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, considerando o 

trabalho desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo que o 

processo tramitou. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das 

custas judiciais e dos honorários de advogado, destinadas ao patrono da 

parte adversa, infligido à requerente, em razão do fato de ter-lhe sido 

concedido o beneplácito da assistência judiciária gratuita. Como forma de 

concretizar os comandos da decisão acostada ao ID n.º 10972231, 

intime-se o Estado de Mato Grosso acerca da referida decisão. A 

escrivania deverá promover a alteração dos dados e informações 

relativas aos cadastros de advogados no presente processo, com o 

objetivo de incluir os registros dos advogados que patrocinam os 

interesses da requerida. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 07 de novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.
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Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 30 DIAS Dados do Processo: Processo: 

682-27.2006.811.0045 Código: 19344 Vlr Causa: R$ 0,00 Tipo: Cível 

E s p é c i e :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO Polo Ativo: LASSALETE MARIA BAMBERG MEINERS Polo 

Passivo: ROMALDO MEINERZ Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROMALDO 

MEINERZ (Requerido(a)), Cpf: 55470505987, Rg: 3.306.02-8, produtor 

rural, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT, CEP: 78455000. FINALIDADE: 

CHAMAMENTO DO REQUERIDO, acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido para entrar na posse de seus bens, bem como sua 

INTIMAÇÃO, para tomar conhecimento de que foram procedidos o 

arrolamento e a arrecadação de seus bens, em 16/01/2012, às : horas, na 

cidade de LUCAS DO RIO VERDE - MT (Art. 1161 CPC), conforme Auto de 

Arrolamento de Bens de Ausente acostado aos autos, do qual constam os 

seguintes bens: - Imóvel Rural, localizado no Lote 15, Setor 06, com área 

de 200,00ha (duzentos hectares), situado no projeto especial de 

assentamento, Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Matrícula nº 20.725 

do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT. - Imóvel Rural caracterizado como lote nº 65 do Setor 02 do 

Projeto Especial de Assentamento Lucas do Rio Verde - Primeira Etapa, 

com área de 200,00 (duzentos hectares), sob matrícula nº 2.369 do 

cartório de registro de imóveis da Comarca de Sorriso - MT. E, para que 

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

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Borges, digitei. Lucas do 

Rio Verde, 26 de outubro de 2018 Guilherme Pereira Dias Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 161771 Nr: 6951-62.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO KAIBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT

 Vistos etc.,(...)1)DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO:1.1) PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO (art. 46 e seguintes do CP) – Intime-se o recuperando para, no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar-se perante à Equipe 

Multidisciplinar deste Fórum, oportunidade em que será encaminhado a 

instituição adequada, onde deverá prestar serviço a razão de 01 (uma) 

hora diária ou 07 (sete) horas semanais, pelo período da pena (02 anos e 

06 meses), juntando relatório mensalmente. Dê ciência desta decisão a 

Equipe Multidisciplinar do Fórum, facultando-lhe vista dos autos.1.2) 

PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (art. 45 do CP) – Intime-se o recuperando para 

pagar o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), em até 10 (dez) 

parcelas de R$ 120,00 (cento e vinte reais) cada, a ser depositado na 

conta do Conselho da Comunidade de Lucas do Rio Verde/MT, devendo 

juntar o respectivo comprovante nos autos.Advirto o recuperando que o 

descumprimento da pena restritiva de direito acarretará a conversão em 

pena privativa de liberdade.No caso de cumprimento, o que deverá ser 

certificado, colha-se o parecer do Ministério Público e voltem-me 

conclusos para extinção. No caso de descumprimento, o que deverá ser 

certificado, a senhora Gestora Judiciária deverá impulsionar o feito por 

certidão, intimando o recuperando para cumprimento no prazo de 05 

(cinco) dias e, persistindo o descumprimento, dar vista ao Ministério 

Público, vindo-me na sequência conclusos. 2)DA PENA DE SUSPENSÃO 

DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR:Intime-se o recuperando para, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, entregar na Secretaria da 4ª Vara a 

Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação (artigo 293, § 1º, da Lei 

nº 9.503/97), permanecendo em tal local pelo prazo fixado, mediante termo 

nos autos.3)Da PENA DE MULTA:Proceda-se a elaboração do cálculo da 

pena de multa e, após, intime-se o recuperando para pagamento no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa da União. 

Decorrido o prazo sem pagamento, o que deverá ser certificado, oficie-se 

ao órgão competente para inscrição na dívida ativa.Intimem-se. (...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 162157 Nr: 7236-55.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ADOLAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA AFONSO DE BRITO - 

OAB:OAB/MT 14.187

 Vistos etc.,

1. Ante o teor do petitório de fl. 16 e, considerando que a competência em 

sede de Execução Penal é do Juízo do local onde se encontra o 

recuperando (artigo 1547 da CNGC/MT), em consonância com o parecer 

ministerial, DECLINO da competência para processar e julgar o presente 

feito em favor do Juízo da Execução Penal de Tapurah/MT, com as baixas 

e anotações de estilo, consignando nossas sinceras homenagens.

2. Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 158245 Nr: 4801-11.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUIZ CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE ZAATREH 

CENTURION - OAB:21975

 Vistos etc.,

1. Diante do teor da petição de fls. 45/46 e, considerando que a 

competência em sede de Execução Penal é do Juízo do local onde se 

encontra o recuperando (artigo 1547 da CNGC/MT), em consonância com 

o parecer ministerial, DECLINO da competência para processar e julgar o 

presente feito em favor do Juízo da Execução Penal de Barra dos 

Bugres/MT, com as baixas e anotações de estilo, consignando nossas 

sinceras homenagens.

2. Via de consequência, considerando que o recuperando vai mudar para 

outra Comarca, revogo o uso da tornozeleira eletrônica, devendo o mesmo 

comparecer no setor competente do CDP de Lucas do Rio Verde/MT para 

a retirada de tal instrumento.

3. Comunique-se a direção da unidade prisional local.

4. Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

5. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 123338 Nr: 2242-52.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE TAPURAH-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANICE LOPES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS DANIEL DINIZ - 

OAB:20265/O, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

1. Do pedido da Defesa de fls. 133/134

Inicialmente, ressalto que os autos vieram-me conclusos somente nesta 

data.

Outrossim, tendo em vista que a data prevista para que a recuperanda 

tirasse as fotos para sua formatura já passou (dia 20 de outubro de 

2018), tenho que o pedido restou prejudicado de análise.

 2. Da cálculo de pena

Não tendo sido impugnado o cálculo de pena (fl. 131) pelas partes, 

HOMOLOGO os termos do referido documento, para os devidos fins.

 Proceda–se a entrega de fotocópia da liquidação de pena ao 

recuperando.

Dessa feita, aguarde-se o cumprimento do requisito objeto para 

progressão de regime.

3. Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva
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 Cod. Proc.: 160143 Nr: 5942-65.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE HADAN DA SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PATRÍCIO ELIAS - 

OAB:8231-MT

 Vistos etc.,

1. Ante o teor do petitório de fl. 35 e, considerando que a competência em 

sede de Execução Penal é do Juízo do local onde se encontra o 

recuperando (artigo 1547 da CNGC/MT), DECLINO da competência para 

processar e julgar o presente feito em favor do Juízo da Execução Penal 

de Cuiabá/MT, com as baixas e anotações de estilo, consignando nossas 

sinceras homenagens.

2. Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002952-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIESEL RECAPAGENS DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICAMPO TRANSPORTES E SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito para intimar o reclamante, via de seu advogado, para 

manifestar acerca da carta precatória devolvida, ID 16370547 e 16370266, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004536-60.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MANOEL DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 22/01/2019 Hora: 

13:15H (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002079-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDERALDO VICENTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANI BAREA OAB - MT22616/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS RIO VERDE 

(REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 22/01/2019 Hora: 

13:30H (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010617-37.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYRA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 22/01/2019 Hora: 

13:45H (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004438-75.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONEIDE MARTINS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO MANOEL DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 22/01/2019 Hora: 14H 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010025-61.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES FAGUNDES DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010025-61.2013.8.11.0045 EXEQUENTE: DENICOLO & 

BEUTLER LTDA - ME EXECUTADO: ALCIDES FAGUNDES DOS SANTOS - 

ME Vistos. DEFIRO o requerimento de penhora on-line no valor de R$ 

10.727,20 (dez mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos), 

conforme cálculo no Id. 10576300. Realizado o ato, em caso de positivo, 

lavre-se o termo de penhora e intime-se o executado para requerer o que 

lhe for de direito e interesse no prazo de 10 (dez) dias. No caso de não se 

localizarem bens passiveis de penhora, intimem-se o exequente para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 01 de março de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCEELLEN MONTEIRO VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000008-12.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 19.080,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOYCEELLEN MONTEIRO VASCONCELOS Parte Ré: 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 
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idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS, 

proposta por JOYCEELLEN MONTEIRO VASCONCELOS, em desfavor à 

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Inicialmente 

verifica-se que parte reclamada, devidamente citada e intimada, 

compareceu à audiência de conciliação, entretanto, deixou decorrer “in 

albis”, prazo para contestação. Assim, em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Aduz a autora, em síntese, que seu nome foi 

inserido junto ao Serasa, por dívida que desconhece, sendo 03 (três 

apontamentos) referentes ao contrato nºs 818938598; 5059125 e 

818927746. Por esses motivos, requer a declaração de inexistência dos 

débitos, bem como a condenação da empresa Ré por danos morais. 

Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da 

cobrança dos débitos, e a parte requerida não fez prova do contrário. Por 

fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de falha na prestação de serviços, traduzida na 

cobrança indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível 

de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Entretanto, no caso em testilha, observo que a parte reclamante possui 

inscrição anterior à realizada pela empresa reclamada, sem notícia nos 

autos de que a mesma seja ilegítima, o que afasta, portanto, a ocorrência 

de dano moral indenizável no caso retratado em tela. Portanto, a parte 

Reclamante possui inscrição preexistente. Nesse sentido é a Súmula 385 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ementa: Súmula 385. Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Assim, entendo que a parte reclamante não sofreu abalo 

de crédito, isto porque, preexiste legítima inscrição em seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, não havendo o que se falar, portanto, em 

indenização por danos morais. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Declarar a 

inexistência dos débitos da parte Autora com a parte Ré, referente à 

dívida em litígio, determinando a exclusão do nome da parte Reclamada 

dos cadastros de inadimplentes referente ao contrato discutido nestes 

autos, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária 

de R$200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, até o limite 

dos Juizados Especiais; b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, 07 de maio de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 07 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000508-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIA VERDE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON EDEVAL FIGUEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 23/01/2019. às 13:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DE ARRUDA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, consoante disposição do artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Apenas para melhor situar a questão, cuida-se de 

RECLAMAÇÃO formulada pela parte Autora, alegando, em apertada 

síntese, que fora surpreendida com cobranças indevidas de débitos e, 

ainda, com a informação de que seu nome estaria negativado pelos 

supostos débitos. A parte reclamada apresentou contestação, aduzindo 

falta de interesse de agir e no mérito que não restam configurados danos 

morais. Fundamento e decido. A preliminar hasteada não merece 

prosperar, eis que legitima a pretensão Autoral e prescindível o 

esgotamento da via administrativa no caso em apreço. Com relação ao 

mérito, era incumbência da requerida comprovar suas alegações, 

consoante dispõe o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, no 

entanto, apenas aduz em sua defesa que os danos morais não restaram 

configurados, deixando de apresentar contrato de prestação de serviço 

ou qualquer documento que comprove a utilização dos serviços pela parte 

Autora. Logo, tenho como imperioso reconhecer INDEVIDO o DÉBITO que 

deu azo a inclusão do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao 

crédito. Elucidado este importante ponto controvertido, faz-se possível a 

análise com maior segurança dos pleiteados danos morais. Anoto que o 

pedido de danos morais baseia-se no fato da requerida ter imputado 

unilateralmente, e de forma automática débito à parte requerente, 

promovendo, em razão do inadimplemento da referida dívida, a inclusão do 

nome do mesmo nos cadastros de proteção ao crédito, gerando assim 

todos os danos inerentes ao impedimento creditício. No STJ, é consolidado 

o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada 

configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria 

existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761). 

No tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no 

prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela 

para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a 

vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de 

outro lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido 

de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

parte Autora, e ainda, para CONDENAR a requerida a pagar a quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao 

mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar 

interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 
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(seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 29 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 28166 Nr: 2287-37.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÉRBIO LUIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SIMONE SCHLINDWEIN - 

OAB:16.668-A/MT, DAYANE ZANETTE - OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT, CARLA SIMONE SCHLINDWEIN - OAB:16.668-A/MT

 Em atenção à determinação judicial, expedi os alvarás números 

451138-7/2018 e 451143-3/2018, aguardando a assinatura da MM. Juíza, 

bem como demais trâmites. Vale pontuar que a parte interessada poderá 

acompanhar o andamento do processamento dos alvarás por meio do 

endereço eletrônico: http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004679-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004679-78.2018.8.11.0045. INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. O ESTADO DE MATO GROSSO ingressou com a presente Ação 

Civil Publica de Preceito Cominatório com peido de Tutela Provisória de 

Urgência em favor de SELVINO LEISMANN (idoso) em face do ESTADO 

DO MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, todos 

qualificados nos autos em epígrafe. Consta na inicial em síntese, que o 

assistido necessita urgentemente ser submetido ao exame de 

cineancoronariografia com ventriculografiae, e posterioriormente 

procedimento cirúrgico para implantação de cateterismo, o qual é de alto 

custo e alega não deter de nenhuma condição financeira para arcar com 

os gastos. O parket relata que o assistido já foi devidamente regulado, 

inclusive consta registro como risco vermelho indicado para situação de 

emergência, contudo o quadro do idoso é grave motivo pelo qual não pode 

aguardar pela reposta dos requeridos por haver risco de morte súbita, e 

em razão da demora requer em sede de tutela antecipada a determinação 

do judiciário para que os requeridos providenciem imediatamente o exame 

seguido do procedimento cirúrgico. Relata ainda que o idoso encontra-se 

em repouso absoluto e medicado até a realização do exame. Em decisão a 

MMª juíza de direito, encaminhou o feito ao NAT - Núcleo de Apoio Técnico. 

O Núcleo de Apoio Técnico – NAT, com base nos documentos 

apresentado pelo autor, emitiu parecer sugerindo tratamento urgente em 

razão do risco de morte súbita. É o relato. DECIDO. É sabido que a tutela 

provisória antecipa os efeitos do provimento final pretendido pela parte 

autora em observância ao princípio da efetividade, pois concede-se o 

direito pleiteado sem a entrega definitiva da tutela jurisdicional. Em razão 

disso, o art. 300 do CPC exige a presença da probabilidade do direito 

(fumus boni iuris) e do perigo de dano (periculum in mora), e desde que 

não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 2º). 

Compulsando detidamente o presente feito, depreende-se que a 

necessidade da medida se mostra cristalina, diante da regra dos artigos 

153, IX, 196 e 198, todos da Constituição da República, que muito bem 

definiram como um dos deveres do Estado, por seus órgãos de 

administração, a garantia do direito à saúde a todo e qualquer cidadão. 

Certo é que, a autoridade gestora do serviço de saúde, em observância 

as normas constitucionais, está incumbida de fornecer, a todo e qualquer 

cidadão que necessite tratamento médico necessários e indispensáveis à 

manutenção de sua saúde. Assim, têm-se que demonstrada a 

plausibilidade do pedido formulado, uma vez que o ato omissivo dos 

requeridos caracteriza-se como lesivo ao direito da autora ao acesso à 

saúde. O quadro clínico descrito na inicial está suficientemente 

comprovado pelos documentos juntados aos autos, em específico a 

Solicitação de exame para o procedimento cirúrgico, assim como a 

necessidade de tratamento indicado. Já o dano irreparável ou de difícil 

reparação está evidenciado, consistente nos efeitos decorrentes da 

ausência da cirurgia necessitado pelo autor, porquanto a longa espera 

pelo julgamento do processo fatalmente acarretará ao enfermo 

considerável risco e comprometimento de sua saúde, já que necessita do 

procedimento cirúrgico, restando assim, evidenciados os requisitos para 

sua concessão. Corroborando este entendimento, o NAT deu o seu 

parecer levando em consideração as seguintes situações: “1. Área 

médica do pleito: Cardiologia. 2. Motivo do pleito: Ausência/Demora no 

fornecimento do exame solicitado. 3. Da patologia alegada: Existe relatório 

feito comprovando a patologia. 4. Da solicitação: O exame solicitado é 

considerado pertinente. 5. Quanto ao pedido: O pedido foi feito conforme 

as normas do SUS. Conforme as justificativas apresentadas o pedido nos 

parece pertinente. 6. Quanto à urgência do procedimento: A doença 

arterial coronariana é patologia que requer tratamento rápido, pois atrasos 

podem levar a consequências como a morte súbita. Portanto devem ser 

tratados como URGENTES. Atrasos podem levar a consequências como 

morte súbita. A Resolução CFM nº 1451/95 do Conselho Federal de 

Medicina de 10 de março de 1995 [publicada no Diário Oficial da União em 

17.03.95 - Seção I - Página 3666] estabelece nos Parágrafos I e II do 

Artigo I as definições para os conceitos de urgência e emergência, a 

serem adotas na linguagem médica no Brasil. “Define-se por URGÊNCIA a 

ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial de 

vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata”. “Define-se 

por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde 

que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, 

portanto, tratamento médico imediato.” Ressalto que o artigo 196 da 

Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde, atribuindo ao 

Estado tal dever. É também neste sentido o artigo 23, inciso II da 

Constituição Federal que atribuiu ao Município, juntamente com a União e o 

Estado, cuidar da saúde e assistência pública. Portanto, a denegação da 

tutela antecipada, que pode agravar sobremodo o estado de saúde do 

paciente, seria, por seus efeitos possivelmente irreversíveis, a mais 

absoluta das iniquidades, por tornar completamente ineficaz uma possível 

sentença condenatória. Isto posto, pelos fatos e fundamentos narrados 

nos autos e considerando o quadro clínico do paciente, CONCEDO A 

TUTELA DE URGÊNCIA e, via de consequência, DETERMINO ao ESTADO 

DO MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT que 

forneçam, no prazo de 05(cinco) dias, ao autor, o exame de 

cineancoronariografia com ventriculografia (cateterismo)e posterior 

procedimento cirúrgico ao idoso, diagnosticado comangina pectoris (CID 

I.20), doença isquêmica crônica do coração (CID I.25) e transtornos 

não-reumáticos da valva aórtica (CID I.35),com risco iminente de morte 

súbita, providenciando-lhe as condições necessárias ao completo 

restabelecimento de sua saúde, descrita pelo médico, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), além do bloqueio de verbas 

necessárias à realização do procedimento, nos moldes do artigo 497 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Defiro à parte autora os benefícios 

da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98 e ss.). Cumprida a decisão, 

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

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta (art. 

183, do CPC), ainda, com as advertências de que não contestada à ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela autora (art. 344, do CPC). Acaso haja alegação por 

parte dos requeridos de qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, 

do Código de Processo Civil, INTIME-SE a autora para manifestar-se no 

prazo de 15 (quinze) dias. Deixo de designar conciliação tendo em vista 

ser improvável a conciliação, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 07 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

6ª Vara
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 106310 Nr: 1980-39.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILVO DAGA, ELCI FÁTIMA DOTTO DAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER LUIZ BIAZUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - 

OAB:15818/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 Vistos.

Extraia-se cópia integral dos autos, remetendo à autoridade policial 

competente, para fins de apuração de fraude no parecer formulado pelo 

expert nomeado nos autos, com a consequente responsabilização dos 

envolvidos.

Cumprida a determinação supra, arquive-se com as baixas de cautela e 

estilo.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108328 Nr: 3005-87.2015.811.0045

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO, CEILA DAUZACKER DA 

SILVA PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678, JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ANTONIO STUANI - 

OAB:OAB/MT 6116-B

 Intimação do advogado da parte autora acerca da sentença Sem 

Resolução de Mértio abaixo transcrita

VISTOS, ETC.

Trata-se de IMPUNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA tendo as partes acima 

identificadas.

Verifica-se que houve a extinção do feito executivo, ante a satisfação 

integral do crédito (código: 94109, em apenso), bem como a homologação 

da renúncia à pretensão formulada nos Embargos à Execução n.º 

2216-88.2015, código: 106779.

 Desta feita, entendo que o presente feito perdeu objetivo de existir.

Posto isto, e diante perda do objeto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do 

CPC.

Custas remanescentes, se houverem, pelo impugnante.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 106779 Nr: 2216-88.2015.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ PICOLO, CEILA DAUZACKER DA SILVA 

PICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO STUANI - 

OAB:OAB/MT 6116-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:21678, JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9975-A/MT

 Intimação do advogado do requerido acerca da sentença abaixo 

transcrita

 VISTOS, ETC.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO, tendo as partes acima 

qualificadas.

As partes, conforme petição juntada às pp. 230/231, resolveram por fim 

ao litígio amigavelmente, tendo os autores, renunciado ao direito que se 

funda a ação. Ao final, pugnaram pela homologação da renúncia e 

extinção da presente ação, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “c” do 

CPC.

Pois bem, verifica-se que a minuta juntada aos autos fora devidamente 

assinada pelos embargantes, acompanhados de seu advogado 

(procuração p. 25), bem como pelo embargado, sendo assim, a 

homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos a renúncia à pretensão formulada pelos autores na presente ação 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “c”, do CPC, fazendo-o 

por sentença.

Custas remanescentes, se houverem pelos embargantes (art. 90, do 

CPC).

Honorários advocatícios na forma pactuada.

Transita em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94352 Nr: 1307-80.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA, VICENTE 

APARECIDO FRANCISCO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SELINGER, EDILAINE DELA PRIA, 

EDI JOÃO DELA PRIA, JOCILENE TEREZINHA DELA PRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - 

OAB:8538-A/MT, Roque Ademir Da Silva Vieira - OAB:16344-O

 "[...] Deste modo, acolho parcialmente os embargos de declaração (pp. 

106/109) para retificar a omissão, somente no que tange à ausência de 

indicação dos demais requeridos/embargantes no relato da decisão de pp. 

99, uma vez que a preliminar de ilegitimidade fora afastada em relação à 

todos os requeridos/embargantes, conforme transcrição acima. Isso 

posto, onde se lê: "Citados, os requeridos apresentaram embargos 

monitórios às pp. 37/60 e 55/60, arguindo em sede preliminar: carência de 

ação por ilegitimidade passiva da requerida Edilaine Dela Pria Selinger, falta 

de certeza da prova escrita sem eficácia de título executivo, falta de 

objeto e prescrição. No mérito, pugnaram pela procedência dos embargos 

apresentados.” Leia-se: “Citados, os requeridos apresentaram embargos 

monitórios às pp. 37/60 e 55/60, arguindo em sede preliminar: carência de 

ação por ilegitimidade passiva dos requeridos, falta de certeza da prova 

escrita sem eficácia de título executivo, falta de objeto e prescrição. No 

mérito, pugnaram pela procedência dos embargos apresentados.” No 

mais, mantendo os demais termos da aludida sentença, com vista ao seu 

integral cumprimento. III – Considerando que não fora cumprida a Carta 

Precatória expedida à p. 102/104, para intimação dos requeridos para o 

presente ato (p. 127), redesigno audiência de instrução para o dia 09 de 

abril de 2018, às 17h00. Intimem-se as partes pessoalmente e seus 

procuradores via DJE. IV – Oficie-se ao Juízo Deprecado (pp.102/103), 

acerca da presente decisão, para que sejam os requeridos intimados da 

audiência aprazada. V- Cumpra-se, às providências necessárias. Nada 

mais havendo a tratar, determino o encerramento do presente termo de 

audiência que, lido e achado conforme, vai por todos os presentes 

assinado."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102728 Nr: 96-72.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN IGNÁCIO VATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO POLTRONIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN IGNACIO VATTOS DE 

BASTIANI - OAB:OAB/MT 25117/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT, LIANA MARA COCCO 
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MUNARETTO - OAB:7134/MT

 DELIBERAÇÕES

Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – 

Considerando a impossibilidade de comparecimento da parte requerida, 

devidamente justificada pela apresentação de atestado médico, redesigno 

audiência de instrução para o dia 09 de abril de 2019, às 16h00. II - 

Juntem-se as petições apresentadas pela parte requerida e pelo terceiro 

interessado. III – Manifestem-se as partes, acerca da petição do terceiro 

interessado, no prazo de 15 (quinze) dias. IV – Sai a autora intimada 

acerca da redesignação de audiência no Juízo deprecado (Diamantino/MT) 

para o dia 13.02.2019 às 16h00, conforme informado às pp. 663/666. 

Intime-se o requerido. V - Cumpra-se, às providências necessárias. Nada 

mais havendo a tratar, determino o encerramento do presente termo de 

audiência que, lido e achado conforme, vai por todos os presentes 

assinado.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 86819 Nr: 1304-37.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Arnoldo da Silva, GILDECIO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A/MT, Marcos Andre Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT, Matheus Alves Mortari - OAB:MS22.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão juntada pelo Oficial de 

Justiça de fl. 130.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 80559 Nr: 3580-12.2011.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos de Marchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aimberê Coria, Clarice Aparecida Gardiolo 

Cória, Edevaldo Lodi, Luciana Lodi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roselmar Vicente de Lima - 

OAB:4471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a devolução da Carta Precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 17821 Nr: 976-20.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA DE JESUS CÂMARA LOCATELLI LUNKES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques Martins Cabral

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

OAB:14932, Ester da Silva Manso Gomes - OAB:15101-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Bruno Barroso - 

OAB:OAB/GO 21.342

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação dos advogados das 

partes para que fiquem cientes da data, horário e local indicados pelos 

Leiloeiros, para a relaização do Leilão. Os Leilões seram realizados no 

Átrio do fórum desta Comarca e através do site 

www.balbinoleiloes.com.br, sendo o Primeiro Leilão: Dia 10/12/2018, às 

10:00 horas e o Segundo Leilão: Dia 10/12/2018, às 13:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1031650 Nr: 2802-95.2018.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GB, SARB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNdIeTdU-D, EES, VAdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - 

OAB:3.840/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Lauda Burmann - 

OAB:18.476/

18.476, Marcelo Leandro Neto Silva - OAB:42.183/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerida para que, no prazo de 10(dez) dias, comprovar nos autos o 

início do cumprimento da liminar deferida ás fls. 132/134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 86206 Nr: 712-90.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Creuza Ribeiro da Silva, Gustavo José 

Ferreira, Marizete Ferreira da Silva, Wilians Ferreira da Silva, Luciana 

Aparecida Ferreira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão de fl. 78.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001247-26.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO BIAZI (EXECUTADO)

IRSE SALETE REOLON (EXECUTADO)

SAMUEL REOLON (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promova o pagamento das diligências da Oficiala de Justiça, para 

cumprimento dos demais mandados de citação a ser expedidos nos autos, 

devendo o respectivo comprovante e guia serem juntados aos autos. As 

guias poderão ser emitidas na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

disponível no site do TJMT, conforme Provimento 07/2017 da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001302-74.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON NEUHAUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PANMELLA CRISTINA SOUZA BARBOSA OAB - MT23245/O 

(ADVOGADO(A))

ELSON ANTONIO FERREIRA OAB - MT0006501A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR CARNEIRO FLORES (RÉU)
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CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO da 

demanda, por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, promova o pagamento das diligências da Oficiala de Justiça, 

para cumprimento do mandado de citação ser expedido nos autos. A guia 

de pagamento pode ser emitida através da Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 

07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001270-69.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON BRAS PESSIM BORGES (EXECUTADO)

EURIPEDES BORGES VIEIRA (EXECUTADO)

TADEU FERREIRA BARBOSA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO da 

demanda, por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, promova o pagamento das diligências da Oficiala de Justiça, 

para cumprimento do mandado de citação a ser expedido nos autos. A 

guia de pagamento pode ser emitida através da Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 

07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça, devendo ser observados ainda 

as disposições da Portaria 14/2016 da Diretoria de Foro desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000005-32.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO SILVA DE LIMA 72954213191 (EXECUTADO)

PAULO SERGIO SILVA DE LIMA (EXECUTADO)

REJANE TEREZA DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo requerendo medidas úteis ao seu 

prosseguimento, tendo em vista as correspondências devolvidas, retro 

juntadas nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000429-11.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA PATRICIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIDELIS AIRTON RAFFAELLI (RÉU)

JANIO RODRIGUES DE FRANCA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito em 

termos de prosseguimento do feito, tendo em vista a devolução da carta 

precatória de citação dantes expedida, conforme Id 16023306 dos autos, 

e que segue vinculada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000012-58.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR ANTONIO KUNH FILHO (EXECUTADO)

CESAR ANTONIO KUHN (EXECUTADO)

CATIA CELINE DOS SANTOS VALERIO KUHN (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito em termos 

de prosseguimento do feito, tendo em vista as devoluções de 

correspondências retro juntadas nos autos (Id 16010480 e Id 16010471).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001207-44.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER NORO (RÉU)

ALTIVA DOS SANTOS MIRANDA (RÉU)

DROGARIA AGUA BOA LTDA. - EPP (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promova o recolhimento das custas com as diligências do Oficial de 

Justiça, para cumprimento do(s) mandado(s) a ser expedido(s), devendo 

ser juntados aos autos guia e recibo das diligências a serem efetuadas.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001482-90.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MIRIAM KLEIN (EMBARGANTE)

LINDOMAR FRANCISCO DE MELO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARGILL AGRICOLA S A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001482-90.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – No que tange ao 

pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], 

INTIME-SE a parte autora (DJE) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, sob pena de 

indeferimento do pedido. 2 – Após, venham os autos CONCLUSOS para as 

devidas deliberações. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 26 de outubro de 

2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito [1]§ 

2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001456-92.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON EUSEBIO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL ROCHA OAB - MT23904/O (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO OAB - MT25388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2º Vara 

PJE n. 1001456-92.2018.8.11.0021 DECISÃO Da análise da peça inicial e 

de seus documentos verifica-se que a autora não efetuou o pagamento 

das custas e despesas processuais. Preceitua o artigo 321 do Código de 

Processo Civil[1] a possibilidade de emenda ou complementação da inicial 
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quando não preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 

do mesmo diploma instrumental. 1 – Dessa forma, INTIME-SE o autor para 

efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, 

consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – Decorrido o prazo, 

venham os autos CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 26 de 

outubro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de 

Direito [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001627-49.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JERONIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/01/2019 às 12:30 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 97/2018-DF

 O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora CRISTIANE TOLENTINO DE BARROS, 

matrícula 11787, designada Gestora Geral na Central de Administração, 

estará convocada para participar do Treinamento, Consultoria e Auditoria 

no Sistema GPSem5 que acontecerá no dia 05 de novembro de 2018, na 

Escola dos Servidores no Tribunal de Justiça deste Estado,

 CONSIDERANDO, ainda, a convocação da referida servidora para 

participar da "Escola Itinerante - Comarca de Rondonópolis - cursos: 

Atualizações e Inovações do Código de Processo Civil e Desenvolvendo 

com Excelência - 2ª turma", a ser realizada no período de 09 a 11/11/2018,

CONSIDERANDO, finalmente, que a referida servidora estará usufruindo 

06 dias de folgas compensatórias nos período de 12 a 23/11/2018,

RESOLVE:

DESIGNAR MAURO DE OLIVEIRA SANTOS, matrícula n. 4254, Gestor 

Administrativo II, para exercer a função de Gestor Geral, nos períodos de 

05 a 06, 08 a 09, 12 a 23/11/2018, exercendo todas as atribuições e 

deveres do cargo.

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

Alto Araguaia-MT, 30 de outubro de 2018

 Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 95/2018-DF

O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora SALMA CORREA DE MORAES PEREIRA, 

matrícula 2785, designada Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da 

1ª vara, estará convocada para participar do Treinamento, Consultoria e 

Auditoria no Sistema GPSem5 que acontecerá no dia 05 de novembro de 

2018, na Escola dos Servidores no Tribunal de Justiça deste Estado,

RESOLVE:

DESIGNAR JOSÉ AILTON DE FREITAS, matrícula n. 6179, Auxiliar Judiciário 

PTJ, para exercer a função de Gestor Judiciário Substituto da Secretaria 

da 1ª vara, nos dias 05 e 06/11/2018.

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

Alto Araguaia-MT, 31 de outubro de 2018

Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 96/2018-DF

O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor IGOR CAVALCANTE DE SOUZA, 

matrícula 13494, designado Gestor Judiciário da Secretaria da 2ª vara, 

estará convocado para participar do Treinamento, Consultoria e Auditoria 

no Sistema GPSem5 que acontecerá no dia 05 de novembro de 2018, na 

Escola dos Servidores no Tribunal de Justiça deste Estado ,

RESOLVE:

DESIGNAR CASSIANO DE MOURA FELL, matrícula n. 32608, Técnico 

Judiciário PTJ, para exercer a função de Gestor Judiciário Substituto da 

Secretaria da 2ª vara, no dia 05/11/2018.

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

Alto Araguaia-MT, 30 de outubro de 2018

 Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 78421 Nr: 218-92.2017.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLLA CRISTINA BEZERRA ASSIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ARIADNE INACIO SANTOS AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNARDO RODRIGUES DE 

SOUSA - OAB:10464/GO, ROBERTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:7487-GO

 Fica Vossa Senhoria intimada na qualidade de procuradora da 

requerente, para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça no valor de XXXXX, conforme provimento nº 

07/2017, CGJ, por depósito junto à central de processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que 

deverá a parte acesar o site do TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de 

guias on-line", procurar "diligência/ emissão de guia de diligência", 

devendo o comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo, 

para cumprimento do mandado de intimação das testemunhas para 

audiência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56152 Nr: 1908-98.2013.811.0020

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON COIMBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI MANOEL DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Sentença Homologatória

Vistos.

1. Trata-se de pedido de homologação de acordo realizado pelas partes 

às fls. 88/90

2. Desnecessária a intervenção do Ministério Público Estadual (fl. 91/92).
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É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

3. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade.

4. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, 

bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda 

ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os 

devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas partes, 

HOMOLOGO o acordo, e, por conseqüência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito.

5. Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução 

nestes mesmos autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a 

inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se 

necessário.

6. Sem custas e honorários, vez que as partes são beneficiárias da 

gratuidade da justiça.

7. Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova a 

diligente gestora as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada.

8. Após, ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.

9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 6 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 82676 Nr: 2777-22.2017.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA LIDIA DAVID DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. 7. 

Assim sendo, e para solução do mérito da causa, entendo necessária a 

designação de audiência de instrução e julgamento, a qual fixo para o dia 

19/02/2018, às 13h45. 8. A contar da intimação desta decisão as partes 

possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do 

CPC/2015, sob pena de preclusão. 9. INTIMEM-SE ambas as partes 

através dos(as) advogados(as) mediante publicação no DJE (item 2.8.1.5, 

CNGC) e, sendo necessário, intime pessoalmente os membros da DPE e 

MPE face regra orgânica e processual de regência.10. DETERMINO o 

comparecimento pessoal das partes para prestarem depoimento pessoal, 

intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do artigo 385 do 

CPC/2015.11. As partes e testemunhas residentes nos termos de outros 

juízos serão intimadas e ouvidas pelo respectivo juízo deprecado, para 

tanto, EXPEÇA-SE carta precatória com prazo ordinário de 30 (trinta) dias, 

observando a diligente gestora judicial o regramento do artigo 260ss do 

CPC/2016 e norma de regência da CNGC/MT. 12. INTIMEM-SE ambas as 

partes para fins e prazos do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.13. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

6 de novembro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 53220 Nr: 2700-86.2012.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A DERVALHE ME, MARCOS ANTONIO 

DERVALHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15.562/0-MT, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento de fl. 115 e, para tanto, PROCEDA-SE conforme 

requerido.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 6 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 23566 Nr: 1092-92.2008.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTRINO RESENDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Nos termos do artigo 689 do NCPC e do artigo 112 da lei 8.213/91, 

DEFIRO a habilitação nos autos de VANUSA DE SOUSA SANTOS, visto 

que esta provou que ser filha da autora da presente demanda.9. 

RETIFIQUE-SE a capa dos autos e também a distribuição do feito para que 

seja alterada a parte autora. 10. REDESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19/02/2019 às 13h30 (MT).11. INTIMEM-SE todos.12. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

6 de novembro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56997 Nr: 17-08.2014.811.0020

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

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

 PARTE AUTORA: DEMILSON SERAFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE PIMENTA COELHO 

MACHADO - OAB:388037, ARTUR WATSON SILVEIRA - OAB:16.941/A - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS 

- OAB:8123-PR

 Vistos.

1. Quanto ao pedido para que seja apurado o débito por intermédio do 

contador judicial, INDEFIRO-O, posto que a apresentação da estimativa do 

débito, quando se tratar de execução por quantia certa, é ônus da parte 

exequente.

2. Assim, INTIME-SE a parte exequente, para que colacione aos autos 

planilha de cálculo atualizada do débito, no prazo de 30 (trinta) dias, para o 

prosseguimento do feito.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 6 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 53518 Nr: 3004-85.2012.811.0020

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEANA SOARES PIRES DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 Sentença Homologatória

Vistos.

1. Trata-se de pedido de homologação de acordo realizado pelas partes 

às fls. 195/197.

2. Desnecessária a intervenção do Ministério Público Estadual.

É o sucinto relato do necessário.
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 Fundamento e Decido.

3. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade.

4. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, 

bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda 

ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os 

devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas partes, 

HOMOLOGO o acordo, e, por conseqüência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito.

5. Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução 

nestes mesmos autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a 

inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se 

necessário.

6. Sem custas e honorários, vez que as partes são beneficiárias da 

gratuidade da justiça.

7. Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova a 

diligente gestora as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada.

8. Após, ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.

9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 6 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 80324 Nr: 1439-13.2017.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WFCJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂMPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSINA MACCHIONE - 

OAB:14032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Antônio Assis 

Oliveira - OAB:40.370/GO

 Vistos.

1. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando (justificando) com objetividade os fatos que desejam 

demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, II, CPC).

 2. Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC/15;

3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15.

4. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

5. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 6 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57833 Nr: 730-80.2014.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO DE SOUZA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, 

JERONIMO SAMITA MAIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA REZENDE WALDSCHMIDT 

- OAB:11.049/MT, MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO - 

OAB:16.855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante da informação do falecimento do requerente Marcos Adriano de 

Souza Teixeira, DETERMINO a substituição Processual pelo seu Espólio, 

nos termos do art. 110, do Código de Processo Civil de 2015.

2. Ressalto que a ação não é de caráter personalíssimo como alegado 

pela parte requerida, senão vejamos entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. FALECIMENTO NO 

CURSO DO PROCESSO. NULIDADE DE SINDICÂNCIA. INTERESSE DOS 

HERDEIROS. 1. Determina o art. 43 do CPC que "ocorrendo a morte de 

qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos 

seus sucessores". 2. Proposta pelo servidor público ação que busca a 

nulidade de sua demissão e ocorrendo o falecimento do requerente, os 

herdeiros podem prosseguir no feito pois, não obstante a reintegração no 

cargo público ser ato personalíssimo, os efeitos jurídicos da nulidade da 

demissão refletem na esfera jurídica de seus dependentes, por exemplo, 

com relação à obtenção do benefício de pensão por morte. 3. A viúva do 

servidor tem legitimidade para apelar da sentença que extinguiu o feito 

sem julgamento do mérito, em razão da morte do servidor público, na 

qualidade de terceira interessada, ainda que os demais herdeiros não 

tenham recorrido , pois há nexo de interdependência entre o seu interesse 

de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial, conforme 

dispõe o art. 499 do CPC. Recurso especial improvido.” (STJ – Resp: 

1239267 PE 2011/0040988-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data 

de Julgamento: 21/06/2011, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJE 29/06/2011).

3. Assim sendo, DEFIRO a petição de fl. 226/227 e, para tanto, DETERMINO 

a substituição processual nestes autos, passando a figurar no pólo ativo 

desta ação o ESPÓLIO DE MARCOS ADRIANO DE SOUZA TEIXEIRA, 

representeado por MARIA DE FÁTIMA TEODORO BARCELOS e SANDRO 

MAYKO ALENCAR TEIXEIRA.

4. FAÇAM-SE as anotações e retificações necessárias, inclusive na 

distribuição.

 5. INTIME-SE a parte requerente para se manifestar acerca da decisão de 

fl. 197.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 6 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66146 Nr: 2383-83.2015.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JOSÉ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 Vistos. 1. Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização de Seguro 

DPVAT, pela qual MÁRCIO JOSÉ FERREIRA requer a condenação do 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT – S/A, no 

pagamento da indenização do seguro DPVAT. 2. Dessa forma, nos termos 

do art. 357, caput e incisos, do Código de Processo Civil de 2015, 

fundamento este saneador. 3. É cediço que, dentro da metodologia do 

trinômio processual (pressupostos processuais – condições da ação – 

mérito da causa), referidas matérias podem ser analisadas de ofício e a 

qualquer grau e tempo de jurisdição ordinária, não se incidindo preclusão 

pro judicato (RSTJ 54/129), i.e., podem ser apreciadas na sentença. 

Também, dentro desta óptica processual, é crível o saneador difuso, i.e., 

realizado a posteriori do momento indicado no artigo vestibular alhures, 

face ausência da já citada preclusão. 4. Com efeito, DECLARO O FEITO 
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SANEADO, fixando como ponto controvertido os requisitos legais para o 

recebimento de eventual indenização do seguro DPVAT. 6. Assim sendo, 

e para solução do mérito da causa, entendo necessária a produção de 

prova pericial. Para tanto, NOMEIO perito(a) judicial, independentemente de 

compromisso (art. 466 do CPC/2015), o(a) Dr(a) ZAIDA MARIA DAVID DE 

REZENDE, devendo ser intimada desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária. 7. INTIMEM-SE as partes para 

fins e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC/2015. 8. 

Tratando-se, a meu ver, de perícia simples, cujo tempo exigido para 

realização é rápido, pois, se trata apenas de determinar, mediante exames 

físicos, se a parte Requerente sofre de invalidez permanente e qual o grau 

dessa invalidez, com vistas ao recebimento da indenização do seguro 

obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei nº. 6.194/74, entendo que os 

honorários não podem ser excessivos, de acordo com o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 31590 Nr: 2273-60.2010.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE CRISTIANE DE FREITAS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MENDES DA SILVA 

- OAB:7603-B/MT

 Vistos.

1. DEFIRO o requerimento de fl. 71 e, para tanto, PROCEDA-SE conforme 

requerido.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 6 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 11401 Nr: 1297-63.2004.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO - ALTAMIRO ROSA, LUCIANA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO CASSEMIRO DE 

SOUZA - OAB:22.568/GO, ROMILDO CASSEMIRO DE SOUZA - 

OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante da informação de fl. 198, DETERMINO que seja solicitado o 

pagamento do valor executado ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª. Região (artigo 910, §1º do CPC/2015).

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 6 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 30488 Nr: 1175-40.2010.811.0020

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDA ALBERTA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação (fls. 138/141), 

bem como a não apresentação de constrarrazões recursais, 

REMETAM-SE os autos ao e. TRF da 1ª Região (§ 3º, art. 109, CF/88), 

procedendo às anotações e baixas necessárias, bem como, grafando 

nossas sinceras homenagens.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 6 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91148 Nr: 368-39.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELLY SALONINI DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES DE ALTO ARAGUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA FILHO - 

OAB:6.263/MT, IURI GONÇALVES ARAÚJO - OAB:24274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando (justificando) com objetividade os fatos que desejam 

demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, II, CPC).

 2. Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC/15;

3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15.

4. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

5. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 6 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66163 Nr: 2395-97.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Vistos. 1. Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização de Seguro 

DPVAT, pela qual JOÃO BATISTA DA SILVA requer a condenação do 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT – S/A, no 

pagamento da indenização do seguro DPVAT. 2. Dessa forma, nos termos 

do art. 357, caput e incisos, do Código de Processo Civil de 2015, 

fundamento este saneador. 3. É cediço que, dentro da metodologia do 

trinômio processual (pressupostos processuais – condições da ação – 

mérito da causa), referidas matérias podem ser analisadas de ofício e a 

qualquer grau e tempo de jurisdição ordinária, não se incidindo preclusão 

pro judicato (RSTJ 54/129), i.e., podem ser apreciadas na sentença. 

Também, dentro desta óptica processual, é crível o saneador difuso, i.e., 

realizado a posteriori do momento indicado no artigo vestibular alhures, 

face ausência da já citada preclusão. 4. Com efeito, DECLARO O FEITO 

SANEADO, fixando como ponto controvertido os requisitos legais para o 

recebimento de eventual indenização do seguro DPVAT. 6. Assim sendo, 
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e para solução do mérito da causa, entendo necessária a produção de 

prova pericial. Para tanto, NOMEIO perito(a) judicial, independentemente de 

compromisso (art. 466 do CPC/2015), o(a) Dr(a) ZAIDA MARIA DAVID DE 

REZENDE, devendo ser intimada desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária. 7. INTIMEM-SE as partes para 

fins e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91567 Nr: 575-38.2018.811.0020

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante da certidão de ref. 31, REDESIGNO a audiência de conciliação 

para o dia 22/01/2019, às 12h00.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia, 6 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 82129 Nr: 2477-60.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO MARTINS PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - 

OAB:16887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando (justificando) com objetividade os fatos que desejam 

demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, II, CPC).

 2. Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC/15;

3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15.

4. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

5. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 6 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 98625 Nr: 3511-36.2018.811.0020

 AÇÃO: Embargos à Adjudicação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO GIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO MARTINS LOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FATIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:2826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

- OAB:5177-B/MT

 Vistos.

1. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando (justificando) com objetividade os fatos que desejam 

demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, II, CPC).

 2. Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC/15;

3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15.

4. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

5. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 6 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56843 Nr: 2602-67.2013.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMIR EDUARDO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE 

BRANCA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6.491-B/MT, Procurador Judicial do Município de 

Ponte Branca - MT - OAB:

 Vistos.

1. ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT qualificados nos autos e por meio de 

advogado constituído, requer o Cumprimento de Sentença – Obrigação de 

Pagar Quantia Certa em desfavor do MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA/MT.

2. Dessarte, preenchidos os requisitos legais gerais e especiais do artigo 

534 do CPC/2015, RECEBO a petição sub examine.

3. Determino a regular INTIMAÇÃO da parte executada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, apresentar impugnação à execução, nos próprios autos, no 

prazo de 30 (trinta), na forma do artigo 535 do CPC/2015.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 6 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15623 Nr: 1763-23.2005.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO SOBRINHO DE BESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Ante ao exposto, por não preencher os requisitos de admissibilidade, 
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NÃO CONHEÇO dos presentes embargos.7. Publique-se. Intime-se. 8. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

6 de novembro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 69053 Nr: 308-37.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA MOREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante da certidão de ref. 20, REDESIGNO a audiência de conciliação 

para o dia 21/01/2019, às 16h00.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia, 6 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 87062 Nr: 4901-75.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLETE LUCKEMEYER DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CAMPOS MORAES - 

OAB:11355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A-MT

 Vistos.

1. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando (justificando) com objetividade os fatos que desejam 

demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, II, CPC).

 2. Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC/15;

3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15.

4. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

5. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 6 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 90850 Nr: 173-54.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISETE FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15.077-A/MT

 14.Ante o exposto, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação de busca e apreensão, consolidando nas 

mãos da parte requerente o domínio e a posse plena e exclusiva do bem 

descrito e caracterizado na inicial, tornando definitiva a liminar 

deferida.15.DEFIRO o pedido de justiça gratuita em favor da parte 

requerida.16. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, com fundamento no 

art. 85 do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. No 

entanto, a cobrança deve permanecer suspensa, nos termos do artigo 98, 

§ 3º, do CPC.17.A parte requerente deverá aplicar o produto da venda no 

pagamento de seu crédito, tudo conforme o art. 2º do Decreto-Lei 911/69, 

alterado pela Lei n. 10.931 de 02 de agosto de 2004.18.Levante-se 

eventual depósito/restrição judicial.19.OFICIE-SE ao DETRAN-MT, 

comunicando estar a parte Requerente autorizada a proceder à 

transferência a terceiro que indicar.20. Após trânsito em julgado desta 

sentença, se nada requerido, ARQUIVEM-SE.21. Publique-se. Intime-se.22. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

22 de outubro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 51525 Nr: 751-27.2012.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTENALDO CARRIJO DE SOUZA 

- OAB:26247/GO, Leonardo Gomes da Silva - OAB:MT/13464-A, 

SILVANIO AMELIO MARQUES - OAB:31.741-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução.

6. Sem custas e honorários.

7. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.

 8. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 22 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Decisão

Proc. nº 7524-17.2018.811.0008 – Cód: 144426

Ação: Pedido de Licença Prêmio

 Vistos etc.

 1- Trata-se de pedido formulado por Maria Aparecida Ramos Santana, 

Auxiliar Judiciário, matricula nº 3321, no qual requer a concessão de 03 
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(três meses) de licença prêmio referente aos quinquênios de 01/09/2013 a 

01/09/2018, a referida servidora não infringiu o artigo 110, do Estatuto dos 

Servidores Público do Estado de Mato Grosso – Lei Complementar nº. 

04/90 de 15/10/90, nos quinquênios em tela, bem como que o artigo 2º da 

Lei Complementar nº. 59, de 3.2.1990, prevê a concessão do beneficio ora 

pleiteado.

 2- DEFIRO a concessão de 03 (três meses) de licença prêmio à servidora 

Maria Aparecida Ramos Santana, referente aos quinquênios de 

01/09/2013 a 01/09/2018, devendo a mesma ser usufruída de acordo com 

a conveniência do serviço.

 3- P.R.I. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos para as providências necessárias.

 4- Após as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se com as 

cautelas de estilo.

 Barra do Bugres-MT, 25 de outubro de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143194 Nr: 1001594-07.2018.8.11.0006

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE OTAVIO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO HIGINO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para juntada de 

substabelecimento.

Nomeio desde já a Defensoria Pública Estadual, como curador especial do 

interditando, que deverá apresentar contestação após a juntada do Laudo 

Pericial.

 OFICIE-SE a Secretaria de Saúde do Município de PORTO ESTRELA/MT 

para que indique médico para realização de perícia médica com o 

interditando, bem como data e horário para realização, devendo entrar em 

contato com a requerente, José Otávio de Campos, pelo celular (65) 

9.9631-3676 ou (65) 3384-1157 (65)9.9947-6998. Na oportunidade da 

realização da perícia médica deverá o Expert atestar o grau da 

incapacidade do requerido para os atos da vida civil, apresentando laudo 

médico especificando as limitações do autor.

Com a juntada da pericia médica, INTIME-SE a Defensoria Pública.

 APÓS a apresentação dos documentos e da contestação, ABRA-SE 

VISTAS à advogada da parte autora, e na sequência ao Ministério Público. 

Após, estando tudo devidamente certificado, CONCLUSOS.

Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 99364 Nr: 1255-64.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

manifeste sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87638 Nr: 3418-85.2013.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUITO FACIL ARRECADAÇAO E RECEBIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CORREIA DA SILVA - ME, ELIO 

CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL FELIPPE CORREIA 

LIMA DO AMARAL - OAB:308.44/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar-se 

sobre a devolução de correspondencia

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 69 Nr: 4-27.1986.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO VIEIRA DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DALTRO FILHO, IVONE APARECIDA 

SANSÃO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY DE MELO - OAB:1891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Patricia Capriolli Goncalves - OAB:MT0012855O, 

SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 Vistos, etc.

O advogado do requerido “espólio de Antônio Daltro Filho”, requer o 

adiamento da audiência, por motivo de saúde.

 O artigo 362, inciso II do CPC, menciona que a audiência será adiada caso 

alguma parte não possa comparecer à solenidade por motivo justificado.

Considerando que o pedido do advogado está legitimado por atestado 

médico, CANCELO a audiência designada para a data de amanhã – 

07/11/2018 às 14 horas.

Antes, porém, de redesignar o ato, mantenho os autos conclusos para 

apreciar o pedido formulado pelo autor às fls. 1094/1100 e impugnado às 

fls. 1.105/1.106.

Intimem-se as partes para ciência da decisão.

Às providências.

Barra do Bugres - (MT) 06 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91194 Nr: 1413-56.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO AMÃNCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:MT-6105, Valdomiro Jorlando Junior - OAB:11129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102222 Nr: 3024-10.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO MOREIRA DE LIMA, ELISANGELA 

PONTES DA SILVA MOREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO LOPES CASTANHA, HOSPITAL E 

MATERNIDADE CLINICA DA CRIANÇA LTDA, MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT, 

HERNANDES SILVA COUTINHO, RODRIGO PEREIRA DE SOUZA 

FLORENCIO, APARECIDA PEREIRA CAMACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO L. GAIVA NETO - 

OAB:13.537, JOSÉ MORENO SANCHES JÚNIOR - OAB:4.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME BEZERRA DE 

OLIVEIRA - OAB:18860/O
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 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar-se 

sobre a devolução de correspondencia

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 14786 Nr: 361-74.2004.811.0008

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MARTINHO TEIXEIRA SOARES DE 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEVANIL MARIA LUIZ - 

OAB:MT/5.226, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora da certidao do 

senhor Oficial de justiça:CERTIDÂO NEGATIVA

Certifico eu, oficial de justiça que deixei de cumprir o r. mandado expedido 

pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara, por falta de numerários para custear 

as despesas de condução.

 Certifico ainda, que para o cumprimento do r. mandado, conforme dispõe 

a Portaria nº 008/2009 - DF, Art. 2º, as despesas de diligência no 

cumprimento do presente mandado perfaz o valor de R$ 243,00 (duzentos 

e quarenta e três reais e oitenta centavos) que deverá ser depositada no 

Banco do Brasil, Agencia 0832-X, Conta Corrente 28.631-1, em nome da 

Diretoria do Fórum da Comarca de Barra do Bugres.

Barra do Bugres-MT., 31 de julho de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135023 Nr: 1575-12.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO VIEIRA DE SOUZA, LOURIVAL 

FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR MEIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:7525, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9.749-b, PAULO 

SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ ZANATTA 

PIASSA - OAB:24671/MT

 Por todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC, e de consequência DECLARO 

a rescisão do contrato havido entre as partes e DETERMINO a reversão do 

veículo de fl. 42 em favor dos requerentes.Ainda, CONDENO o requerido à 

ressarcir os lucros cessantes deixados de perceber pelos autores, que 

deverá ser feito em liquidação, devendo ser do total abatido o valor de 

R$32.750,00 (trinta e dois mil setecentos e cinquenta reais) que já foi 

pago.Esclareço que sobre o valor incidirá juros a partir da data em que 

deveria ser cumprida a obrigação (30/06/2016), e correção monetária 

desde mesma data, conforme a Súmula 43 do STJ.Por fim, CONCEDO a 

antecipação de tutela de urgência pretendida pelos autores, determinando 

a expedição do respectivo mandado para que lhes sejam reintegrada a 

posse da coisa litigiosa, destacando que a concessão não importa na 

liberação do veículo de sua apreensão, vez que é fato estranho a este 

feito, mas tão somente lhes concede a posse, devendo adotar as 

diligências necessárias para regularização do bem e sua liberação.Por fim, 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das despesas, custas 

processuais, inclusive eventuais custas remanescentes, e honorários 

advocatícios, arbitrados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do artigo 85, do Código de Processo 

Civil.Havendo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para oferecer 

contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos ao Tribunal de 

Justiça, consignando as homenagens deste Juízo, sendo desnecessária 

nova conclusão do feito.Com o trânsito em julgado, certifique-se e, em 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias e especial observância à CNGC/MT.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Barra do 

Bugres/MT, 30 de outubro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125601 Nr: 3993-54.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS VIRGENS DOS SANTOS, BEATRIZ SANTOS 

RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico e dou 

fé que decorreu o prazo da INTIMAÇÃO do requerido sem nenhuma 

manifestação. Sendo assim, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48639 Nr: 424-55.2011.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA ZUCA - 

OAB:233.418, AMANDA DE LIMA UMBELINO GOMES - OAB:8.736, 

GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos, bem como para no prazo legal manifestar o que de direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 143967 Nr: 7240-09.2018.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO MATSUSCHITA, OSMAR HIROYUKI 

MATSUSCHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KERGINALDO ALMEIDA CRUZ - 

OAB:10598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da certidão retro, intimo o embargado para impugná-lo no prazo 

de 15 (quinze) dias

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 128142 Nr: 5436-40.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALVES MAIA, TITO NUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:OAB/MT 21.124, ELIAS HORACIO DA SILVA - OAB:4816

 I – O Juízo deliberará sobre o pedido de fls. 222/224 após a apresentação 

de memoriais, suspendendo, por ora, as determinações do item l da fl. 212. 

II – Cobre-se o cumprimento das precatórias expedidas. III – Em seguida, 

intimem-se as partes para apresentação de memoriais no prazo sucessivo 
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de cinco dias. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 124925 Nr: 3691-25.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCIEL 

LIMA PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - 

OAB:21.941-A/MT

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Considerando que a Defensora Pública foi designada para atuar em outra 

Comarca e considerando que a Defensoria Pública do Núcleo de Barra do 

Bugres – MT encontra-se sem Defensor(a) Público(a) e sem previsão para 

chegada (fl. 254), visando conferir efetividade tutela jurisdicional, bem 

como duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, XXXV e LXXVIII), até 

por se tratar de feito com réu preso, o Juízo nomeia o advogado Dr. 

Maxsuel Pereira da Cruz – OAB/MT 21.941-A, para patrocinar os 

interesses dos acusados Adriano Marques de Oliveira e Marciel Lima 

Pedro na Sessão de Julgamento no Tribunal do Júri do dia 03 de dezembro 

de 2018, às 08 horas, e demais fases processuais, arbitrando, desde 

logo, honorários advocatícios no valor de R$ 17.930,00 (dezessete mil 

novecentos e trinta reais), tudo conforme tabela de honorários da OAB , 

considerando as peculiaridades do caso, bem assim o comprometimento 

com a causa da Justiça revelado pelo Advogado que aceitou realizar a 

sessão.

Os honorários arbitrados deverão ser custeados pelo Estado de Mato 

Grosso, facultando-se o desconto do duodécimo da Defensoria Pública 

Estadual.

Por fim, expeça-se o necessário para intimação das testemunhas 

indicadas pelas partes na fazer do art. 422 do CPP, de forma mais célere 

possível.

Intime-se o Advogado nomeado, via DJE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-65.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA CAMPOS RODRIGUES LINS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000762-65.2018.8.11.0008 Valor da causa: $542.12 ESPÉCIE: [ESPÉCIES 

DE TÍTULOS DE CRÉDITO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME 

Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, 599, Comercial, Centro, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: 

FLAVIA CAMPOS RODRIGUES LINS Endereço: Rua Casasus, s/n, atrás da 

empresa EPORT, São Raimundo, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 04/12/2018 Hora: 15:20. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres - MT, 7 de novembro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-87.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CHAVES LIBERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIENE SOUZA DA GAMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000767-87.2018.8.11.0008 Valor da causa: $633.20 ESPÉCIE: [ESPÉCIES 

DE TÍTULOS DE CRÉDITO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ELIANE CHAVES LIBERAL Endereço: Rua Dom 

Francisco, 30, Jardim Imperial, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

POLO PASSIVO: Nome: ROSIENE SOUZA DA GAMA Endereço: Rua 

Voluntário da Pátria, 491, Maracanã, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 04/12/2018 Hora: 15:40. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 
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judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres - MT, 7 de novembro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 60/2018-DF

 PEDRO DAVI BENETTI– MM. Juiz de Direito e Diretora do Fórum da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO que a servidora Elizangela Souza dos Santos, matricula 

23.608, Gestora Judicial da 2ª Vara Cível e Criminal do Fórum desta 

Comarca, estará afastada de suas funções no período de 17/07/2018 a 

05/08/2018, em usufruindo suas férias.

 RESOLVE:

Art. 1º - revogar em parte a Portaria 39/2018, datada de 11.08.2018, que 

designou a servidora CILINA SOUZA SANTOS, Auxiliar Judiciário - PTJ, 

matricula 11880, para desempenhar as funções de Gestora Judiciária 

Substituta em Substituição Legal na Secretaria da 2ª Vara desta Comarca 

no período de 12.07.2018 a 05.08.2018, face solicitação do DRH, para ser 

realizada através do SGPWEB.

Art. 2º - DESIGNAR com efeitos retroativos a servidora CILINA SOUZA 

SANTOS, Auxiliar Judiciário - PTJ, matricula 11880, para desempenhar as 

funções de Gestora Judiciária Substituta em Substituição Legal na 

Secretaria da 2ª Vara desta Comarca no período de 17.07.2018 a 

05.08.2018, face a ausência da Gestora titular.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia, com a 

Declaração de Parentesco, ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 30 de outubro de 2018

 Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito e Diretor do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 016/2018-DF - TORNA PÚBLICO as INSCRIÇÕES DEFERIDAS e 

o RESULTADO PRELIMINAR do II Processo Seletivo para análise de 

currículo na área de Fisioterapia, mediante as condições estabelecidas no 

Edital 015/2018/DF, disponibilizado em 22.08.2018 DJE n.º 10322/2018.

* O Edital n° 016/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 104442 Nr: 4010-27.2018.811.0050

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EVZDP, EZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDCNDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

1. Cuida-se de pedido formulado por Elisa Vitória Zanetti dal Pai, assistida 

por sua mãe Elisangela Zanetti, no qual requer autorização judicial para 

viagem internacional vez que narra que companhia aérea estaria 

causando embaraços ao embarque em razão da autorização escrita dos 

genitoras não estar em um documento único e também por necessitar de 

autorização judicial para tanto.

2. Extrai-se do requerimento que sua filha, de quatorze anos de idade, 

pretende viajar para o Chile acompanhada de Francislaine Almeida dos 

Santos Moura no período de 08/11/2018 à 22/11/2018, para participar de 

uma apresentação de teatro.

3. Manifestou-se a IRPM favoravelmente.

4. Os autos vieram conclusos.

5. É o breve relato. Decido.

6. Compulsando os autos, observo que os pais da adolescente Elisa 

Vitória Zanetti Dal Pai autorizaram expressamente sua filha, com firma 

reconhecida, a viajar para o Chie acompanhada Francislaine Almeida dos 

Santos Moura., no período compreendido entre 08/11/2018 à 22/11/2018.

7. Considerando que os requerentes preencheram os requisitos 

constantes na Resolução 131/2011e dos artigos 83 e 84 do ECA, embora 

a parte autora alegue que a companhia Aérea tenha causado embaraços 

por questões de vícios formais, defiro o pleito inicial e AUTORIZO a 

adolescente Elisa Vitória Zanetti dal Pai, portadora do RG 3125369-5

SSP/MT, CPF nº 106.938.259-01, a viajar para o Chile, acompanhada 

Francislane Almeida dos Santos Moura, portador da cédula de identidade 

n° 1524771-6 pelo período compreendido entre 08/11/2018 a 22/11/2018.

8. P. I.C.

9. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 25545 Nr: 2166-28.2007.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISI KOLLING - 

OAB:15.788/MT, MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - 

OAB:21.444-B/MT

 Autos nº 2166-28.2007.811.0050 (Código 25545)

Exequente: Jairo João Pasqualotto

Executado: Município de Campo Novo do Parecis

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por Jairo João Pasqualotto 

em face do Município de Campo Novo do Parecis, ambos devidamente 

qualificados nos autos.
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Às f. 233-233v foi recebida a inicial, oportunidade em que devidamente 

intimada, a parte executada realizou o pagamento (f. 233).

Diante disso, o exequente pugnou pelo levantamento do valor depositado 

(f. 236-240), o que foi realizado às f. 243.

Eis a síntese do necessário.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

No decorrer do procedimento a parte exequente informou o integral 

adimplemento da obrigação, oportunidade em que requereu a extinção do 

feito (f. 239-240).

Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que, consoante consta nos 

autos, a parte executada satisfez a obrigação.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 17 de outubro de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64253 Nr: 2287-46.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA LIMA-ME, ANDERSON ALVES 

PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA - 

OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2287-46.2013.811.0050 (Código 64253)

Exequente: Banco Bradesco S/A

 Executados: L. Pereira Lima – ME e Outros

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial entre as 

partes acima nominadas.

Atendidos os requisitos legais, foi determinada a citação da executada (f. 

25), a qual restou infrutífera, consoante certidões de f. 31, 54 e 77.

O exequente requereu consulta junto aos Sistemas de Informações, 

visando a localização de endereço da parte requerida (f. 56), o que foi 

indeferido às f. 57, haja vista que não exauriu todas as possibilidades 

para encontrar o endereço da parte.

O exequente às f. 58-63 pugnou pela reconsideração da decisão, o qual 

foi indeferido consoante se vê às f. 64/64v.

Às f. 65-65v, o exequente informou novo endereço, todavia, a parte 

executada não foi localizada (f. 77).

Intimou-se o exequente para manifestar em termos de prosseguimento, no 

entanto, se limitou ao pedido de consulta de endereço da executada no 

sistema Infojud (f. 80-80v).

Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifico que desde 2013 não houve citação nestes 

autos, ou seja, há mais de 05 (cinco) anos.

Oportunizada a parte exequente para comprovar as diligências efetuadas 

para localizar o endereço da parte executada, assim não o fez, 

limitando-se apenas a requerer diligências já indeferidas por este Juízo, 

conforme se vê às f. 80.

Logo, tendo em vista que a citação válida é pressuposto processual de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e a sua 

ausência impede a formação da relação processual válida, nos termos do 

art. 239 do Código de Processo civil JULGO EXTINTO O FEITO, sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo 

Civil.

Custas pelo autor. Não há condenação em honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

P.R.I.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87320 Nr: 327-16.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MEDCAMP 

SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA MATOS AMARAL - 

OAB:21978-B/MT, DÉBORA MARQUES VAN DER SAND - 

OAB:21.262/MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT, FERNANDO 

ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - 

OAB:15.499/MT

 Autos nº 327-16.2017.811.0050 (Código 87320)

Requerente: Ministério Público

Requerido: Município de Campo Novo do Parecis e outros.

Vistos.

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público em face do 

Município de Campo Novo do Parecis e da Medcamp Serviços Médicos 

Hospitalares, todos devidamente qualificados nos autos.

Às f. 165-171, o Ministério Público, o Município de Campo Novo do Parecis 

e Medcamp Serviços Médicos Hospitalares celebraram acordo e 

requereram a extinção do feito.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto a presente demanda (f. 165-171).

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes na forma e 

condições pactuadas no termo de f. 165-171, para que produza os seus 

efeitos legais e jurídicos.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC.

 Portanto, cancelo a audiência aprazada para a data de 06/11/2018.

Condeno a requerida Medcamp Serviços Médicos Hospitalares Ltda ao 

pagamento das custas e despesas processuais e isento o Município de 

Campo Novo do Parecis do pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 460 d CNGC e do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM

 Atente-se quanto ao que dispõe o Provimento nº 40/2014.

A seguir, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 28 de setembro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60792 Nr: 1795-88.2012.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO ALCIDIO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACS TADEU VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Newton Zacarias Peterman 

Fregadolli Brandão - OAB:10.515/MT, SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:12756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883, Ricardo Alexandre de Souza Jesus - OAB:10071/MS

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68688 Nr: 2357-29.2014.811.0050
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PEDRO MILITÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79126 Nr: 332-72.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:20.436/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, GILBERTO ALVES DE LIMA, 

na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se 

nos autos sobre o PARECER MINISTERIAL acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73197 Nr: 1053-58.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEO BAGATINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor do documento, acostado em fls., requerendo o que entender 

pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89266 Nr: 1354-34.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARKUS & DIAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64493 Nr: 2519-58.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA BIAZOTO KELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, André Newton de Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da petição, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 3486 Nr: 1020-93.2000.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO ALCIDES TROMBINI, CERES MORO TROMBINI, 

LENOMIR TROMBINI, LUIS SÉRGIO TROMBINI, ITALO FERNANDO TROMBINI, 

RAUL BAPTISTA TROMBINI, WLADIMIR OLYMPIO TROMBINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA 

- OAB:7300-B, ZULMIRA CRISTINA LEONEL - OAB:10803/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 1829 Nr: 1693-23.1999.811.0050

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMIR BRUGNERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON JOÃO ADENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA - OAB:5879-B, MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 3.585-B, 

WILSON T. KOBAYASHI - OAB:2575-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 
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Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da proposta de honorários, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35321 Nr: 2110-87.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA 

E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS 

LTDA - ME, DEVILSSON GERALDO DE ARAUJP OLIVEIRA, NILDA DE 

ARAÚJO OLIVEIRA, GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, FABIO GÓES CINTRA - OAB:320818 -SP, 

JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor dos documentos, acostado em fls., requerendo o que entender 

pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97052 Nr: 677-67.2018.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENE SAEM AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GODOI COMERCIO DE MÁQUINAS 

AG´RICOLAS LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 67510 Nr: 1475-67.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS-FUNSEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL LEIANE VIEIRA - 

OAB:24.945/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seus advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos 

face o teor DA PROPOSTA DE HONORÁRIOS, acostado em fls., 

EFETUANDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60620 Nr: 1618-27.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLITA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANA MOSELE - 

OAB:11.778/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:16.438/MT

 Autos nº 1618-27.2012.811.0050 (Código 60620)

Exequente: Caixa Segurado S/A

Executado: Erlita Ferreira da Silva

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Vistos em correição.

Cumpra-se a decisão de f. 31-33, eis que não constam nos autos certidão 

de penhora/avaliação dos bens em nome do executado.

Expeça-se o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 22 de março de 2.016.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-39.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE OLIVEIRA SOARES COURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000820-39.2018.8.11.0050. REQUERENTE: LUCIA DE OLIVEIRA SOARES 

COURA REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais e requerimento de antecipação dos efeitos 

da tutela ajuizada por LUCIA DE OLIVEIRA SOARES COSTA em face de 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (UNOPAR), ambos 

devidamente qualificados nos autos. A requerente sustenta que não 

possui nenhum débito com a parte requerida, já que sua dívida foi 

renegociada por meio de instrumento particular de confissão de dívida e 

parcelamento de débito firmado entre as partes, cujo negócio extrajudicial 

foi aportado na peça exordial. Aduziu que tentou realizar uma compra de 

bens móveis na loja denominada “Martinello” nesta Comarca, porém foi 

impedida de adquirir os bens em virtude de seu nome constar na restrição 

do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito SERASA, por dívida que 

supostamente ela teria renegociado com a empresa requerida. No mérito, 

pugna pela declaração da inexistência do débito, bem assim pelo 

reconhecimento do ilícito para fixação de danos morais. Segundo consta 

da documentação que instrui a exordial, o débito original montava o valor 

de R$ 3.138,90 (três mil, cento e trinta e oito reais e noventa centavos) 

referente a dez prestações mensais no valor de R$ 313,89 (trezentos e 

treze reais e oitenta e nove centavos), que se venceram nos meses de 

abril/2016 a janeiro/2017; esse débito foi renegociado por meio de 

instrumento particular firmado entre as partes, reduzindo-se o valor da 

dívida original consoante documentação aportada na exordial. Em suma, 

alega que está a sofrer humilhação pela negativação de seu nome junto 

aos órgãos de proteção de crédito, especialmente por não conseguir 

realizar, ao menos, compra de bens na praça local. Diante disso, requereu 

a concessão da tutela de urgência a fim de determinar a imediata retirada 

de seu nome junto ao órgão de proteção de crédito denominado SERASA 
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até posterior deliberação deste Juízo. É o relato necessário. Decido. De 

início, impende destacar que a designação de audiência conciliatória 

ocorre de forma automática no âmbito do sistema PJE, isto é, a sua 

designação não passa sob o crivo do Magistrado, eis que sua inclusão 

ocorre automaticamente no ato da distribuição da peça inicial protocolizada 

pela parte. Pois bem. Para análise do pedido de tutela antecipada de 

urgência pela parte requerente, faz-se necessário o atendimento 

concomitante dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, quais sejam, 

probabilidade do direito alegado e perigo da demora. Nessa senda, 

analisando minuciosamente os autos, bem como os documentos 

apresentados pela parte requerente, verifica-se que logrou êxito em 

comprovar o fumus boni iuris e o periculum in mora necessário à 

concessão da tutela antecipada vindicada. Explico. A probabilidade do 

direito alegado está devidamente consubstanciada no fato da negativação 

consultada junto ao órgão de proteção SERASA revelar o cadastro 

negativo dos débitos que se referem às prestações mensais já 

renegociadas entre as partes, tendo a parte requerente demonstrado que 

vem adimplindo com a obrigação assumida consoante se denota do 

extrato de pagamento de seu cartão de crédito anexado na peça exordial. 

Em que pese se tratar de prova unilateral, vislumbra-se pecha de dúvidas 

quanto à regularidade da relação jurídica que deu causa às restrições 

lançadas pela parte requerida, ainda mais se se considerar que em 

audiência realizada no PROCON desta Comarca, o preposto da empresa 

requerida alegou o seguinte: “não consta mensalidade em aberto, tão 

pouco restrição de cadastro de inadimplentes em nome da acadêmica”, 

conforme termo de audiência que instrui a exordial, pelo que se impõe a 

concessão da tutela de urgência a fim de evitar prejuízos de difícil 

reparação. Como é cediço, no âmbito da legislação consumerista, a 

cobrança de débitos ao consumidor inadimplente não poderá expor este a 

ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça (art. 42 CDC), motivo pelo qual, em juízo de cognição sumária, 

vislumbro que a manutenção da negativação do débito objurgado, poderá 

causar o constrangimento proibido na legislação retrocitada. O requisito do 

perigo da demora também é evidente, pois eventual delonga na resolução 

do litígio poderá ocasionar impeditivo na realização de transações jurídicas 

nesta praça pela requerente, em especial porque, segundo consta dos 

autos, não conseguiu realizar aquisição de bens móveis por meio de 

compra a crediário. Por fim, não há perigo de irreversibilidade, uma vez 

que no caso de improcedência da demanda, a parte requerente deverá 

fazer frente aos pagamentos necessários para satisfação do débito, caso 

as cobranças sejam realmente devidas. Ante o exposto, defiro o pedido 

de tutela de urgência para determinar a retirada do nome da parte 

requerente Lucia de Oliveira Soares Costa, inscrita no CPF sob nº 

975.495.411-91, dos cadastros negativos de serviço de proteção de 

crédito junto aos órgãos de proteção SERASA, SPC, PEFIN, Achei, 

Concentre, ou qualquer outro prestador deste serviço, relacionado aos 

débitos no valor de R$ 313,89 (trezentos e treze reais e oitenta e nove 

centavos), que se venceram nos meses de abril/2016 a janeiro/2017, 

emitido pela empresa requerida EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A (UNOPAR), consoante documentação aportada nestes 

autos. Sem prejuízo, RECEBO a inicial, uma vez que presentes os seus 

requisitos legais. Cite-se a parte requerida e intime-se a parte requerente, 

a fim de que compareçam na audiência de conciliação já designada nos 

autos. Faça constar no mandado as advertências legais prescritas nos 

artigos 20 e 51, inciso I, ambos da Lei n° 9.099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis-MT, 31 

de outubro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000244-80.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDA MARIA LEITE DE CARVALHO RIBEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000244-80.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do oficio encaminhado pelo INSS. Campo Novo do Parecis-MT, 

Quarta-feira, 07 de Novembro de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000488-72.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICES ASSESSORIA E COBRANCAS - EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO MENEGUZZI DE BERNERT OAB - PR32779 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000488-72.2018.8.11.0050. REQUERENTE: SERVICES ASSESSORIA E 

COBRANCAS - EIRELI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de ação anulatória cumulada com pedido de tutela de urgência 

antecipada ajuizada por SERVICES ASSESSORIA E COBRANÇA LTDA em 

face do ente público ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A empresa requerente sustenta, em síntese, 

nulidade da multa aplicada em seu desfavor, multa essa aplicada pelo 

PROCON de Campo Novo do Parecis-MT calcada no artigo 53, § 4º da Lei 

Federal nº 8.078/1990, regulamentado pelo artigo 33, § 2º, do decreto 

federal nº 2.181/1997. No mérito, relata que não foi regularmente 

notificada a comparecer na audiência conciliatória, pois os expedientes 

encaminhados pelo PROCON teriam sido recebidos por pessoa que não 

faz parte do quadro pessoal da empresa, ora requerente, bem como alega 

não possuir qualquer responsabilidade em face da reclamação da 

consumidora, pois alega não ser credora desta; por fim, sustenta que a 

multa foi aplicada pelo órgão PROCON sem fundamentação idônea, 

tampouco calcada em critérios proporcionais e razoáveis, para, ao final, 

postular pelo provimento judicial favorável à declaração da nulidade da 

multa administrativa. Diante disso, requereu a concessão da tutela de 

urgência a fim de determinar a imediata suspensão de seu nome junto aos 

órgãos de proteção de crédito até posterior deliberação deste Juízo. É o 

relato necessário. Decido. Pois bem. Para análise do pedido de tutela 

antecipada de urgência pela parte requerente, faz-se necessário o 

atendimento concomitante dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, 

quais sejam, probabilidade do direito alegado e perigo da demora. Nessa 

senda, analisando minuciosamente os autos, bem como os documentos 

apresentados pela parte requerente, verifica-se que a parte requerente 

não logrou êxito em comprovar o fumus boni iuris à concessão da tutela 

de urgência vindicada. Isso porque, ainda que tenha sustentado que a 

pessoa que recebeu as correspondências (notificação e intimação 

expedidas pelo PROCON de Campo Novo do Parecis-MT) não seja 

integrante do seu quadro de pessoal, observa-se que a partir do 

recebimento da última correspondência – intimação da decisão que aplicou 

a multa administrativa – pela mesma pessoa que recebera as 

correspondências iniciais (Vanilde Rocha), a parte requerente interpôs o 

recurso administrativo dentro do prazo legal, cuja irresignação fora 

analisada pela autoridade administrativa, conforme documentação que 

instrui a exordial. Aliado a isso, não se vislumbra, em juízo de cognição 

sumária, plausibilidade no direito alegado em face do ente público estadual, 

pois não há, ao menos nesse momento, qualquer comprovação de que a 

multa aplicada em sede administrativa tenha sido auferida pela parte 

requerida, indicada pela parte requerente, conforme documentação que 

instrui a exordial. Assim, tratando-se de prova unilateral, vislumbra-se, em 

juízo de cognição sumária, pecha de dúvidas quanto à relação jurídica do 

ente público estadual com a multa administrativa que se postula a 

suspensão em sede de tutela de urgência, que será mais bem avaliado no 

decorrer da instrução probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência apresentado pela parte requerente ante a ausência dos 

requisitos previstos no artigo 300 do CPC, conforme fundamentação 

alinhavada acima. Sem prejuízo, RECEBO a inicial, uma vez que presentes 

os seus requisitos legais. Cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis-MT, 05 de novembro de 

2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-13.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RODRIGUES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000436-13.2017.8.11.0050 Nome: ANA MARIA RODRIGUES ROCHA 

Endereço: Avenida Ceará, Qd. 349, 01, : Jardim das Palmeira, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: OI S/A Endereço: RUA 

BARÃO DE MELGAÇO, 3209, - DE 1747/1748 A 3269/3270, CENTRO SUL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar as partes para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça deste Estado. 

Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 07 de Novembro de 2018. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-61.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS KNOB BONETI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000825-61.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MARCOS KNOB BONETI 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos. Trata-se de ação reclamatória 

c/c tutela antecipada c/c dano moral ajuizada por MARCOS KNOB BONETTI 

em face da empresa LOJAS RENNER S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. O requerente sustenta que tomou ciência de que 

seu havia sido cadastrado no órgão de proteção ao crédito Serasa 

Experian por um suposto débito com a empresa requerida, porém afirma 

que nunca teve qualquer relação jurídica com tal empresa, ou seja, alega 

que não efetuou compras de produtos ou serviços na referida empresa 

que pudesse legitimar a cobrança cadastrada no Serasa. Segundo consta 

da documentação que instrui a exordial, o débito monta o valor de R$ 

285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), que teria vencimento no mês de 

fevereiro do corrente ano, conforme extrato de consulta realizada por 

intermédio da empresa pública ECT desta Comarca. Em suma, alega que 

está a sofrer humilhação pela negativação de seu nome junto aos órgãos 

de proteção de crédito, especialmente por não conseguir realizar, ao 

menos, compra de bens na praça local. Diante disso, requereu a 

concessão da tutela de urgência a fim de determinar a imediata retirada de 

seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito até posterior 

deliberação deste Juízo. É o relato necessário. Decido. De início, impende 

destacar que a designação de audiência conciliatória ocorre de forma 

automática no âmbito do sistema PJE, isto é, a sua designação não passa 

sob o crivo do Magistrado, eis que sua inclusão ocorre automaticamente 

no ato da distribuição da peça inicial protocolizada pela parte. Pois bem. 

Para análise do pedido de tutela antecipada de urgência pela parte 

requerente, faz-se necessário o atendimento concomitante dos requisitos 

constantes no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito 

alegado e perigo da demora. Nessa senda, analisando minuciosamente os 

autos, bem como os documentos apresentados pela parte requerente, 

verifica-se que logrou êxito em comprovar o fumus boni iuris e o periculum 

in mora à concessão da tutela antecipada vindicada. Explico: a 

probabilidade do direito alegado está devidamente consubstanciada no 

fato da negativação consultada junto ao órgão de proteção SERASA 

revelar o cadastro negativo do débito que se refere à dívida supostamente 

inexistente, segundo a parte requerente. Em que pese se tratar de prova 

unilateral, vislumbra-se, em juízo de cognição sumária, pecha de dúvidas 

quanto à regularidade da relação jurídica que deu causa à restrição 

lançada pela parte requerida, pelo que se impõe a concessão da tutela de 

urgência a fim de evitar prejuízos de difícil reparação. Como é cediço, no 

âmbito da legislação consumerista, a cobrança de débitos ao consumidor 

inadimplente não poderá expor este a ridículo, nem será submetido a 

qualquer tipo de constrangimento ou ameaça (art. 42 CDC), motivo pelo 

qual, em juízo de cognição sumária, vislumbro que a manutenção da 

negativação do débito objurgado, poderá causar o constrangimento 

proibido na legislação retrocitada. O requisito do perigo da demora também 

é evidente, pois eventual delonga na resolução do litígio poderá ocasionar 

impeditivo na realização de transações jurídicas nesta praça pelo 

requerente. Ademais, a dívida foi incluída recentemente e tão logo 

constatada já procurou o PROCON para tentar a resolução, somente após 

socorrendo-se do judiciário para a medida mais extrema. Por fim, não há 

perigo de irreversibilidade, uma vez que no caso de improcedência da 

demanda, a parte requerente deverá fazer frente aos pagamentos 

necessários para satisfação do débito, caso as cobranças sejam 

realmente devidas. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência 

para determinar a retirada do nome da parte requerente Marcos Knob 

Bonetti, inscrito no CPF sob nº 024.500.771-70, dos cadastros negativos 

de serviço de proteção de crédito junto aos órgãos de proteção SERASA, 

SPC, PEFIN, Achei, Concentre, ou qualquer outro prestador deste serviço, 

relacionado ao débito no valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco 

reais), que venceu na data de 09/02/2018, emitido pela empresa requerida 

LOJAS RENNER S/A, consoante documentação aportada nestes autos. 

Sem prejuízo, RECEBO a inicial, uma vez que presentes os seus requisitos 

legais. Cite-se a parte requerida e intime-se a parte requerente, a fim de 

que compareçam na audiência de conciliação já designada nos autos. 

Faça constar no mandado as advertências legais prescritas nos artigos 

20 e 51, inciso I, ambos da Lei n° 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis-MT, 31 de 

outubro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000872-35.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS - PJe AV. RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, 

CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: 

(65) 33822440 INICIAL - TUTELA ANTECIPADA NÚMERO DO PROCESSO: 

1000872-35.2018.8.11.0050 VALOR DA CAUSA: $19,080.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: MARIO JOSE DOS SANTOS REQUERIDO: OI S/A Advogado 

do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

MT0013245S-A Vistos. Trata-se de ação reclamatória c.c. pedido de tutela 

antecipada e dano moral proposta por Mario José dos Passos em face de 

OI S.A., ambos devidamente qualificados nos autos, sob o argumento de 

que possui plano de internet e telefone junto a reclamada há mais de 05 

(cinco) anos, porém teve o serviço suspenso em face de não haver 

disponibilidade de porta para a área, conforme protocolo de atendimento 

que apresentou junto com a inicial, nº 20180163213242. Requer, assim, a 

liberação da linha telefônica e internet como forma de tutela antecipada. 

Vieram os autos conclusos. Decido. Para a concessão da tutela de 

urgência, necessário se faz demonstrar a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, a teor do que dispõe o artigo 300, do CPC. 

Vislumbro nos autos a probabilidade do direito alegado pelo autor por meio 

das contas efetivamente pagas, denotando que o serviço já havia sido 

iniciado e havia prestação adequada. Ademais, registrou a reclamação 

junto ao PROCON a fim de tentar novamente a regularização do serviço, 

sem contar o protocolo de atendimento junto a reclamada, no sentido de 

resolver a questão adminsitrativamente. A propósito, todas as situações 

demonstram, com efeito, que havia a prestação de serviço, presumindo-se 

a disponibilidade da porta por ocasião da contratação, não sendo crível, 

por ora, a suspensão decorrente da tal "porta" não mais estar disponível. 

O perigo na demora restou igualmente demonstrado por meio da 

necessidade de utilização da internet e telefone nos dias atuais como 

forma de trabalho, sendo imperioso o restabelecimento do serviço. Desta 

feita, defiro o pedido de tutela antecipada pleiteado para determinar a 

reclamada que restabeleça o serviço já prestado ao reclamante no prazo 
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máximo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) até o limite do teto do juizado. Sem prejuízo, recebo a inicial e 

determino as providências necessárias para realização da audiência de 

conciliação previamente agendada, citando-se a reclamada e intimando-se 

o autor, sob as advertências legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 7 de 

novembro de 2018. Assinado Digitalmente CLAUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juíza de Direito Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000873-20.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA MARIA DOS REIS STIELER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS - PJe AV. RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, 

CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: 

(65) 33822440 INICIAL - TUTELA ANTECIPADA NÚMERO DO PROCESSO: 

1000873-20.2018.8.11.0050 VALOR DA CAUSA: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: VANDA MARIA DOS REIS STIELER REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Advogado do(a) REQUERIDO: FLAVIA 

ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG0109730A Vistos. Trata-se de 

reclamação c.c. dano moral e tutela antecipada proposta por Vanda Maria 

dos Reis Stieler em face de Editora e Distribuidora Educacional S. A., 

ambos devidamente qualificados nos autos, sob o argumento que cursou 

Licenciatura de História no período de 2014 a 2018 e concluiu o estágio 

junto a Escola Estadual Parecis, apresentou toda documentação antes do 

prazo e foi surpreendida com a reprovação por falta da documentação. 

Informa, outrossim, que não deve mais nada a reclamada e não colou 

grau, nem pegou diploma junto a reclamada, requerendo o cumprimento do 

acordo realizado no PROCON em que a parte contrária propôs a 

apresentação novamente da documentação relacionada a ficha de 

regência com outra data de estágio e assinatures e carumbos para a 

aprovação. Por fim, alega que entregou no ato da audiência junto ao 

PROCON toda a documentação exigida, requerendo que seja marcada 

data para a colação de grau e encaminhamento do diploma. Vieram os 

autos conclusos. Decido. Para a concessão da tutela de urgência, 

necessário se faz demonstrar a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, a teor do que dispõe o artigo 300, do CPC. Extrai-se dos autos 

que na audiência realizada no PROCON a reclamada apresentou proposta 

de acordo prontamente aceito e cumprido pela reclamante, conforme 

documentos que acompanham a inicial. Ademais, resta inconteste o perigo 

na demora, pois apresentou a reclamante junto ao PROCON a 

documentação necessária, sendo na mesma oportunidade conferido o 

prazo de 02 (dois) dias para a reclamada cumprir o acordo, sem que até o 

momento tenha se efetivado. Com efeito, vislumbro que a despeito do 

cumprimento por parte da reclamante a reclamada não tomou providências 

para a conclusão do curso da autora, devendo ser acolhido, por ora, o 

pedido de tutela antecipada pleiteado. Assim, defiro pedido de tutela 

antecipada pleiteado para determinar que a parte reclamada agende, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a colação de grau da reclamante, 

bem como no mesmo prazo informe a previsão para emissão do diploma 

decorrente da aprovação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reias), até o limite do teto do juizado. Outrossim, recebo a 

inicial pois presentes os requisitos legais. No mais, providencie-se o 

necessário para a realização da audiência de conciliação previamente 

agendada. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 7 de novembro de 2018. 

Assinado Digitalmente CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-07.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DELMO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000751-07.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da devolução da correspondência pelo correio sob alegação de 

MUDANÇA Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 07 de Novembro de 

2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001191-03.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLINEU VIVIURKA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGUES & ASSIS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001191-03.2018.8.11.0050. Embargante: JOAO OLINEU VIVIURKA 

Embargado: RODRIGUES & ASSIS LTDA - ME Vistos. Trata-se de 

embargos de terceiro opostos por JOÃO OLINEU VIVIURKA em face de 

RODRIGUES & ASSIS LTDA-ME, ambos devidamente qualificados nos 

autos, sustentando, em síntese, que é terceiro de boa-fé adquirente do 

bem imóvel constrito nos autos de cumprimento de sentença nº 

8010110-61.2015.8.11.0050, que tramita perante este Juizado Especial. 

Relata, em síntese, que não conseguiu transferir a titularidade do bem por 

culpa exclusiva do representante legal da empresa CONSTRUTORA 

PALIGA LTDA-ME, porém está a utilizar o imóvel como moradia, além de 

criar pequenos animais no local. Analisando minuciosamente a exordial, e 

com fulcro no artigo 10 do CPC, entendo por bem determinar a intimação 

da parte embargante, por meio de seu patrono via publicação no DJE, a fim 

de que emende a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, complementando-a 

com os documentos indispensáveis à propositura da demanda descritos 

no artigo 677 do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

julgamento sem resolução de mérito. Sem prejuízo, determino o 

apensamento destes autos ao cumprimento de sentença nº 

8010110-61.2015.8.11.0050, de acordo com os critérios do sistema PJE, a 

fim de evitar que ambas as ações tramitem em separado. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Campo 

Novo do Parecis-MT, 05 de novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001191-03.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLINEU VIVIURKA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGUES & ASSIS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001191-03.2018.8.11.0050. Embargante: JOAO OLINEU VIVIURKA 

Embargado: RODRIGUES & ASSIS LTDA - ME Vistos. Trata-se de 

embargos de terceiro opostos por JOÃO OLINEU VIVIURKA em face de 

RODRIGUES & ASSIS LTDA-ME, ambos devidamente qualificados nos 

autos, sustentando, em síntese, que é terceiro de boa-fé adquirente do 

bem imóvel constrito nos autos de cumprimento de sentença nº 
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8010110-61.2015.8.11.0050, que tramita perante este Juizado Especial. 

Relata, em síntese, que não conseguiu transferir a titularidade do bem por 

culpa exclusiva do representante legal da empresa CONSTRUTORA 

PALIGA LTDA-ME, porém está a utilizar o imóvel como moradia, além de 

criar pequenos animais no local. Analisando minuciosamente a exordial, e 

com fulcro no artigo 10 do CPC, entendo por bem determinar a intimação 

da parte embargante, por meio de seu patrono via publicação no DJE, a fim 

de que emende a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, complementando-a 

com os documentos indispensáveis à propositura da demanda descritos 

no artigo 677 do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

julgamento sem resolução de mérito. Sem prejuízo, determino o 

apensamento destes autos ao cumprimento de sentença nº 

8010110-61.2015.8.11.0050, de acordo com os critérios do sistema PJE, a 

fim de evitar que ambas as ações tramitem em separado. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Campo 

Novo do Parecis-MT, 05 de novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-38.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA MARIA STEFFEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DO PRADO GUNTHEN OAB - MT0003976A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J BAGATINI TRANSPORTES - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. decido. No decorrer do procedimento a parte exequente 

informou o integral adimplemento da obrigação, oportunidade requereu a 

extinção do feito. Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que, 

consoante consta nos autos, a parte executada satisfez a obrigação. Sem 

prejuízo, expeça-se o necessário para o desbloqueio dos valores 

penhorados. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 7 de 

novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes Cunha Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82888 Nr: 2469-27.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ BONFIM BATHISTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE PEREIRA 

CARVALHO DA SILVA - OAB:17658/O

 Autos nº 2469-27.2016.811.0050 (Código 82888)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Andre Luiz Bonfim Bathista e Silva

Vistos.

Defiro o pedido ministerial de f. 81 para reconhecer a incompetência deste 

Juizado para processar e julgar o feito e, via de consequência determino a 

remessa dos autos à Justiça Comum, uma vez que não cabe a 

instauração de incidente de insanidade mental no procedimento 

sumaríssimo.

Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75875 Nr: 2676-60.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON SEBASTIÃO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:Nº 3.585-B

 Autos nº 2676-60.2015.811.0050 (Cód. 75875)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Acusado: Airton Sebastião Moreira

Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público em face de Airton 

Sebastião Moreira, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 331, 

caput, do Código Penal.

Em audiência datada de 11 de fevereiro de 2016 o réu aceitou a proposta 

de suspensão condicional do processo (f. 32).

Às f. 35, a Senhora Gestora Judiciária emitiu certidão atestando o 

cumprimento das condições do sursis processual.

O Ministério Público requereu a declaração da extinção da punibilidade 

pelo cumprimento integral das condições (f. 36).

Vieram os autos conclusos.

É o relato necessário.

Decido.

Com efeito, o controle de comparecimento contido na contracapa dos 

autos e a certidão de f. 35 atestam que o réu/beneficiário cumpriu 

integralmente as condições que lhe foram impostas para o cumprimento da 

suspensão condicional do processo.

Ante o exposto, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado AIRTON SEBASTIÃO 

MOREIRA, já qualificado nos autos, e determino o arquivamento do 

presente feito, com as devidas anotações, comunicações e baixas 

necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, procedam-se as baixas e comunicações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75877 Nr: 2678-30.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON NASCIMENTO VILAS BOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 Vistos.

Considerando o teor do ofício nº 0262/2018-PJCNP/MPE/MT, redesigno a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 12/09/2019, às 17 horas.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90231 Nr: 1920-80.2017.811.0050

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JERUSA PINTO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIS OTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL LEIANE VIEIRA - 

OAB:24.945/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor do ofício nº 0262/2018-PJCNP/MPE/MT, redesigno a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 12/09/2019, às 17h30min.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-82.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000843-82.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ANA LUCIA ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais ajuizada por ANA LUCIA ALVES DE 

OLIVEIRA em face da instituição financeira ITAU UNIBANCO S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A requerente, que se diz pequena 

comerciante desta cidade, relata ter procurado uma agência bancária para 

adquirir empréstimo pessoal, cuja transação teria sido negada pelo banco 

(contratante) sob o argumento de que “seu nome estava sujo”. Segundo a 

parte requerente, o gerente da instituição financeira não quis lhe passar 

detalhes sobre a negativação, razão pela qual se deslocou até a Câmara 

de Dirigentes e Lojistas de Campo Novo do Parecis (CDL) para realizar 

uma pesquisa nos órgãos de proteção ao crédito em relação ao seu nome, 

oportunidade em que tomou ciência de que havia sido cadastrada nos 

órgãos de proteção ao crédito por um suposto débito com a empresa 

requerida, em razão de uma dívida de R$ 173,62 (cento e setenta e três 

reais e sessenta e dois centavos), datada de 16/04/2018. Relata, em 

síntese, que não possui nenhuma relação jurídica com a empresa 

requerida, pois não possui conta corrente com a instituição financeira 

ITAU UNIBANCO S/A, tampouco contratou qualquer produto ou serviço via 

telefone. Segundo consta da documentação que instrui a exordial, o débito 

monta o valor de R$ 173,62 (cento e setenta e três reais e sessenta e dois 

centavos), datado de 16/04/2018, conforme extrato de consulta realizada 

por intermédio da CDL desta Comarca. Aportou-se ainda imagens 

extraídas de seu aparelho celular sobre as chamadas realizadas junto à 

ouvidoria da empresa ITAU UNIBANCO S/A. Em suma, alega que está a 

sofrer humilhação pela negativação de seu nome junto aos órgãos de 

proteção de crédito, especialmente por não conseguir realizar transação 

bancária para investimento em seu próprio negócio. Diante disso, requereu 

a concessão da tutela de urgência a fim de determinar a imediata retirada 

de seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito até posterior 

deliberação deste Juízo. É o relato necessário. Decido. De início, impende 

destacar que a designação de audiência conciliatória ocorre de forma 

automática no âmbito do sistema PJE, isto é, a sua designação não passa 

sob o crivo do Magistrado, eis que sua inclusão ocorre automaticamente 

no ato da distribuição da peça inicial protocolizada pela parte. Pois bem. 

Para análise do pedido de tutela antecipada de urgência pela parte 

requerente, faz-se necessário o atendimento concomitante dos requisitos 

constantes no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito 

alegado e perigo da demora. Nessa senda, analisando minuciosamente os 

autos, bem como os documentos apresentados pela parte requerente, 

verifica-se que logrou êxito em comprovar o fumus boni iuris e o periculum 

in mora à concessão da tutela antecipada vindicada. Explico: A 

probabilidade do direito alegado está devidamente consubstanciada no 

fato da negativação consultada junto aos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC e SERASA) revelar o cadastro negativo do débito que se refere à 

dívida supostamente inexistente, segundo a parte requerente. Em que 

pese se tratar de prova unilateral, vislumbra-se, em juízo de cognição 

sumária, pecha de dúvidas quanto à regularidade da relação jurídica que 

deu causa à restrição lançada pela parte requerida, pelo que se impõe a 

concessão da tutela de urgência a fim de evitar prejuízos de difícil 

reparação, mormente porque, segundo consta dos autos, a Requerente é 

empresária autônoma – vendedora de churros – e necessita de crédito 

para investimento em seu negócio. Ademais, consta da inicial documentos 

referentes a chamadas e análise do pedido junto a requerida, denotando 

maior probabilidade do direito invocado. Como é cediço, no âmbito da 

legislação consumerista, a cobrança de débitos ao consumidor 

inadimplente não poderá expor este a ridículo, nem será submetido a 

qualquer tipo de constrangimento ou ameaça (art. 42 CDC), motivo pelo 

qual, em juízo de cognição sumária, vislumbro que a manutenção da 

negativação do débito objurgado, poderá causar o constrangimento 

proibido na legislação retrocitada. O requisito do perigo da demora também 

é evidente, pois eventual delonga na resolução do litígio poderá ocasionar 

impeditivo na realização de transações bancárias nesta praça pela 

requerente. Por fim, não há perigo de irreversibilidade, uma vez que no 

caso de improcedência da demanda, a parte requerente deverá fazer 

frente aos pagamentos necessários para satisfação do débito, caso as 

cobranças sejam realmente devidas. Ante o exposto, defiro o pedido de 

tutela de urgência para determinar a retirada do nome da parte requerente 

Ana Lucia Alves de Oliveira, inscrita no CPF sob nº 020.740.631-64, dos 

cadastros negativos de serviço de proteção de crédito junto aos órgãos 

de proteção SERASA, SPC, PEFIN, Achei, Concentre, ou qualquer outro 

prestador deste serviço, relacionado ao débito no valor de R$ 173,62 

(cento e setenta e três reais e sessenta e dois centavos), datado de 

16/04/2018, emitido pela empresa requerida ITAU UNIBANCO S/A, 

consoante documentação aportada nestes autos. Sem prejuízo, RECEBO a 

inicial, uma vez que presentes os seus requisitos legais. Cite-se a parte 

requerida e intime-se a parte requerente, a fim de que compareçam na 

audiência de conciliação já designada nos autos. Faça constar no 

mandado as advertências legais prescritas nos artigos 20 e 51, inciso I, 

ambos da Lei n° 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis-MT, 31 de outubro de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-82.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000843-82.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ANA LUCIA ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais ajuizada por ANA LUCIA ALVES DE 

OLIVEIRA em face da instituição financeira ITAU UNIBANCO S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A requerente, que se diz pequena 

comerciante desta cidade, relata ter procurado uma agência bancária para 

adquirir empréstimo pessoal, cuja transação teria sido negada pelo banco 

(contratante) sob o argumento de que “seu nome estava sujo”. Segundo a 

parte requerente, o gerente da instituição financeira não quis lhe passar 

detalhes sobre a negativação, razão pela qual se deslocou até a Câmara 

de Dirigentes e Lojistas de Campo Novo do Parecis (CDL) para realizar 

uma pesquisa nos órgãos de proteção ao crédito em relação ao seu nome, 

oportunidade em que tomou ciência de que havia sido cadastrada nos 

órgãos de proteção ao crédito por um suposto débito com a empresa 

requerida, em razão de uma dívida de R$ 173,62 (cento e setenta e três 

reais e sessenta e dois centavos), datada de 16/04/2018. Relata, em 

síntese, que não possui nenhuma relação jurídica com a empresa 

requerida, pois não possui conta corrente com a instituição financeira 

ITAU UNIBANCO S/A, tampouco contratou qualquer produto ou serviço via 

telefone. Segundo consta da documentação que instrui a exordial, o débito 

monta o valor de R$ 173,62 (cento e setenta e três reais e sessenta e dois 

centavos), datado de 16/04/2018, conforme extrato de consulta realizada 

por intermédio da CDL desta Comarca. Aportou-se ainda imagens 

extraídas de seu aparelho celular sobre as chamadas realizadas junto à 

ouvidoria da empresa ITAU UNIBANCO S/A. Em suma, alega que está a 

sofrer humilhação pela negativação de seu nome junto aos órgãos de 

proteção de crédito, especialmente por não conseguir realizar transação 

bancária para investimento em seu próprio negócio. Diante disso, requereu 

a concessão da tutela de urgência a fim de determinar a imediata retirada 

de seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito até posterior 

deliberação deste Juízo. É o relato necessário. Decido. De início, impende 

destacar que a designação de audiência conciliatória ocorre de forma 

automática no âmbito do sistema PJE, isto é, a sua designação não passa 

sob o crivo do Magistrado, eis que sua inclusão ocorre automaticamente 

no ato da distribuição da peça inicial protocolizada pela parte. Pois bem. 

Para análise do pedido de tutela antecipada de urgência pela parte 

requerente, faz-se necessário o atendimento concomitante dos requisitos 

constantes no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito 

alegado e perigo da demora. Nessa senda, analisando minuciosamente os 

autos, bem como os documentos apresentados pela parte requerente, 

verifica-se que logrou êxito em comprovar o fumus boni iuris e o periculum 

in mora à concessão da tutela antecipada vindicada. Explico: A 

probabilidade do direito alegado está devidamente consubstanciada no 
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fato da negativação consultada junto aos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC e SERASA) revelar o cadastro negativo do débito que se refere à 

dívida supostamente inexistente, segundo a parte requerente. Em que 

pese se tratar de prova unilateral, vislumbra-se, em juízo de cognição 

sumária, pecha de dúvidas quanto à regularidade da relação jurídica que 

deu causa à restrição lançada pela parte requerida, pelo que se impõe a 

concessão da tutela de urgência a fim de evitar prejuízos de difícil 

reparação, mormente porque, segundo consta dos autos, a Requerente é 

empresária autônoma – vendedora de churros – e necessita de crédito 

para investimento em seu negócio. Ademais, consta da inicial documentos 

referentes a chamadas e análise do pedido junto a requerida, denotando 

maior probabilidade do direito invocado. Como é cediço, no âmbito da 

legislação consumerista, a cobrança de débitos ao consumidor 

inadimplente não poderá expor este a ridículo, nem será submetido a 

qualquer tipo de constrangimento ou ameaça (art. 42 CDC), motivo pelo 

qual, em juízo de cognição sumária, vislumbro que a manutenção da 

negativação do débito objurgado, poderá causar o constrangimento 

proibido na legislação retrocitada. O requisito do perigo da demora também 

é evidente, pois eventual delonga na resolução do litígio poderá ocasionar 

impeditivo na realização de transações bancárias nesta praça pela 

requerente. Por fim, não há perigo de irreversibilidade, uma vez que no 

caso de improcedência da demanda, a parte requerente deverá fazer 

frente aos pagamentos necessários para satisfação do débito, caso as 

cobranças sejam realmente devidas. Ante o exposto, defiro o pedido de 

tutela de urgência para determinar a retirada do nome da parte requerente 

Ana Lucia Alves de Oliveira, inscrita no CPF sob nº 020.740.631-64, dos 

cadastros negativos de serviço de proteção de crédito junto aos órgãos 

de proteção SERASA, SPC, PEFIN, Achei, Concentre, ou qualquer outro 

prestador deste serviço, relacionado ao débito no valor de R$ 173,62 

(cento e setenta e três reais e sessenta e dois centavos), datado de 

16/04/2018, emitido pela empresa requerida ITAU UNIBANCO S/A, 

consoante documentação aportada nestes autos. Sem prejuízo, RECEBO a 

inicial, uma vez que presentes os seus requisitos legais. Cite-se a parte 

requerida e intime-se a parte requerente, a fim de que compareçam na 

audiência de conciliação já designada nos autos. Faça constar no 

mandado as advertências legais prescritas nos artigos 20 e 51, inciso I, 

ambos da Lei n° 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis-MT, 31 de outubro de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84362 Nr: 3560-23.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durval Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metade Sul Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, Lais Schwarz Viana Fernandes - OAB:OAB/MT 18264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Duarte da Costa - 

OAB:79340

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES DA AUDIÊNCIA 

designada no Juízo Deprecado para o dia 27 de novembro de 2018, às 

15h50min, a ser realizada na sala de audiências da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Pelotas-RS, conforme decisão juntada aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76923 Nr: 1882-07.2013.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Correa de Melo, Loreni Almieda Xavier, Ari 

Seno Hoffmann, Wilson Alberto Sobjak, Anselmo Pellegrini, Aniceto A. de 

Araujo, Célia Aparecida França, Derzina Oliveira de Paula, Ivanor Motter, 

Clébio Maki, Carlinho Balbino da Silva, Inês Maria Motter, Jefferson Kollin, 

Juventino Fernandes Salvador de Moraes, Marizetti Leite, Odilo Librelotto, 

Juvelino Koalben, Manoel Messias Aguiar, Sergio Tadeu Verus, Valdomiro 

José Weitmann, Lauro Soboleski, Nilto Fortunato Pereira, Pedrocilio Oliveira 

Evanelista, Raul Kolbem, Roberto Roseghini, Solange Conceição de Paula e 

Silva Campos, Sergio Luis Sobjak, Sabino Mariano da Silva, Valdir Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A, 

Joaquim Guia de Magalhães, Lucia Josefa de Magalhães

Lucia Josefa de Magalhães, Jurandir Guia de Magalhães, Jorge Avelino 

Holtz Scherer, Afonso Bender Hultz, JOSÉ ADILAR PEREIRA COSTA, 

Mauricio Alibio da Costa, João Gaspar Pereira Paim, João Guerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edelsio Souza Lelis - 

OAB:MT/15692-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3110-MT, Murilo Espínola de Oliveira Lima - OAB:3127-1 - MT, 

Raimar Abilio Bottega - OAB:3882/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

dos Embargados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas 

alegações finais, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117842 Nr: 70-85.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva & Pegoraro Ltda, Zilaura Pegoraro, Edson 

Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 10 dias, manifestar-se sobre as 

correspondências devolvidas, devendo solicitar o que entender de direito, 

ressaltando que, na hipótese de requerer diligência a ser realizada pelo 

Oficial de Justiça, deverá ser retirada a guia de pagamento no "site" do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia 

"on line" (diligência, emissão de guia de diligência), mediante comprovação 

nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144275 Nr: 2368-16.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIC Comércio Atacadista Algodão Ltda, 

Ricardo Nunes Souza, Dayane Maria Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da Parte Exequente para que indique bens disponíveis dos Executados, 

em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, 

III, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133672 Nr: 7694-88.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Fabriz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 7694-88.2017.811.0051 – 133672

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.
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À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito.

Para o pronto andamento do feito, em atenção ao disposto no art. 357 do 

Novo Código de Processo Civil, FIXO, como controvertido, o ponto atinente 

à condição de segurado especial na condição de trabalhador rural em 

regime de economia familiar do Requerente, bem como ao preenchimento 

da carência mínima para a concessão do benefício.

 MANTENHO os encargos probatórios tais como definidos nos incisos I e II 

do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de direito às normas 

definidoras dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de 

janeiro de 2019, às 13:30 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a 

fim de que compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de 

confissão.

 INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Caberá à própria Parte comprovar a intimação de sua Testemunha, por 

meio da juntada da cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, a Parte 

poderá apresentar suas Testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC).

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 31 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109372 Nr: 2204-22.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de auxílio-doença aduzido pela 

Requerente para condenar o Requerido ao pagamento das parcelas 

vencidas, a partir da cessação do benefício de auxílio-doença, em 02 de 

maio de 2016.As prestações em atraso deverão ser pagas de uma única 

vez, às quais incidirão os índices de correção monetária e juros 

moratórios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.DETERMINO 

ainda, que o Requerido implante, de imediato, o benefício previdenciário de 

auxílio-doença, com renda mensal inicial de 91% do salário de benefício, 

não podendo ser inferior a um salário mínimo.Oficie-se ao posto do INSS 

em Cuiabá/MT, por meio da APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia 

desta sentença, acompanhada dos seguintes documentos da parte 

Autora: CPF, Carteira de Identidade e, também com o seu endereço, como 

recomendado no Ofício Circular nº 482/2005 – CGJ/DJA. Sem custas. 

CONDENO, por fim, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre as prestações em atraso, nos termos do art. 85, § 

3º, I, do CPC, e da Súmula 111/STJ. Sem reexame necessário, conforme 

dispõe o artigo 496, § 3°, do Código de Processo Civil. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 31 de outubro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 106298 Nr: 1303-54.2016.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALSdS, JSdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo CEJUSC o dia 23/01/2019, às 

14h00min, para realização da audiência de conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133024 Nr: 7424-64.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Araujo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Santos Torji - 

OAB:22.350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 7424-64.2017.811.0051 - 133024

Ação de Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Requerente, pessoalmente, no endereço indicado na inicial, a 

fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, de prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117478 Nr: 6098-06.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudivania Gomes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de auxílio-doença aduzido pela 

Requerente para condenar o Requerido ao pagamento das parcelas 

vencidas, durante o período de incapacidade laborativa da Requerente, 

entre 21 de junho de 2016 a 11 de novembro de 2017.As prestações em 

atraso deverão ser pagas de uma única vez, às quais incidirão os índices 

de correção monetária e juros moratórios previstos no Manual de Cálculos 

da Justiça Federal, com renda mensal inicial de 91% do salário de 

benefício, não podendo ser inferior a um salário mínimo.Oficie-se ao posto 

do INSS em Cuiabá/MT, por meio da APS/ADJ, devendo ser encaminhada 

cópia desta sentença, acompanhada dos seguintes documentos da parte 

Autora: CPF, Carteira de Identidade e, também com o seu endereço, como 

recomendado no Ofício Circular nº 482/2005 – CGJ/DJA. Sem custas. 

CONDENO, por fim, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre as prestações em atraso, nos termos do art. 85, § 

3º, I, do CPC, e da Súmula 111/STJ. Sem reexame necessário, conforme 

dispõe o artigo 496, § 3°, do Código de Processo Civil. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 25 de outubro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139108 Nr: 10434-19.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlindo Acácio Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 
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pericial.Considerando-se que a Parte Autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as despesas com a perícia a 

ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM – MT 2311, que servirá independentemente de compromisso, 

devendo sua intimação ser encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro 

Áreas, Cuiabá/MT.CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do 

encargo, os honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 

do Conselho da Justiça Federal.Ressalte-se que o valor atribuído a título 

de honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da 

Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da 

especialidade da perita e de ela residir em outra Comarca.INTIMEM-SE as 

Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, 

caso achem necessário (art. 465, II, NCPC). Esgotado o aludido prazo de 

quinze dias, e tendo em vista que ambas as Partes já apresentaram seus 

quesitos, INTIME-SE a Perita nomeada.O exame deverá ser feito no prazo 

máximo de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 

(dez) dias subsequentes.Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução.Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 25 de outubro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140952 Nr: 818-83.2018.811.0051

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZRS, ZdSSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA RACHEL CANDIL - 

OAB:10292, Telma Rachel Candil - OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16.001-B

 Autos n° 818-83.2018.811.0051 - 140952

Divórcio

Despacho.

Vistos etc.

No termos do art. 357, § 3º do NCPC, DESIGNO audiência de cooperação 

para o dia 13 de dezembro de 2018, às 14:30 de Mato Grosso, 

oportunidade em que as Partes poderão integrar ou esclarecer suas 

alegações.

As questões processuais pendentes serão decididas naquela 

oportunidade (art. 357, I, do NCPC).

CONSIGNE-SE no mandado de intimação que as Partes deverão, na 

audiência, apresentar as provas que ainda pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, depois de fixados os pontos controvertidos.

INTIME-SE o Ministério Público.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 25 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 99448 Nr: 3892-53.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGdS, RGdO, JVGO, CHGdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Santos da Silva - 

OAB:21677/O, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 Autos n° 3892-53.2015.811.0051 - 99448

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao Executado, impossível o acolhimento de sua 

justificativa.

 Como bem se sabe, alegações genéricas de impossibilidade de adimplir a 

obrigação alimentar não têm o condão de elidir as medidas coercitivas 

próprias do processo executório.

E não é só.

 Da leitura dos autos não se verifica que o Executado pretende mesmo 

contribuir com o sustento do Exequente, uma vez que, mesmo tendo 

proposto o parcelamento do débito, não comprou aos autos o 

adimplemento das parcelas a que se propôs pagar.

Nesse contexto, impõe-se o afastamento da justificativa e, 

consequentemente, a decretação da prisão civil do Devedor.

Decido.

Assim, REJEITO a justificativa apresentada para DECRETAR a prisão civil 

do Executado, pelo prazo de 60 (sessenta dias).

 EXPEÇA-SE mandado de prisão de civil, devidamente instruído dos 

cálculos de atualização da dívida.

 Em caso de pagamento integral, observando-se as prestações vencidas 

durante o trâmite do feito, recolha-se o mandado de prisão, ou expeça-se 

o alvará de soltura, conforme a hipótese.

No mais, nos termos dos arts. 528, § 1º e 517, do NCPC, DETERMINO o 

protesto à dívida alimentar.

Não sendo possível a prisão, ABRA-SE vistas dos autos às Partes e ao 

Ministério Público para que digam, inclusive sobre a pertinência da 

suspensão do feito.

Em nada sendo requerido, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 

01 (um) ano, até ulterior manifestação das Partes ou até o advento do 

prazo prescricional de dois anos (art. 206, § 2º, do Código Civil).

O prazo de prescrição só começará a correr a partir do encerramento do 

aludido prazo de suspensão, observando-se, ainda, a hipótese de 

suspensão do art. 198, I, do mesmo Código Civil.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 25 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137686 Nr: 9652-12.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrosseds Produtos Agropecuários Ltda, Marcelo 

Dicklhuber Furtado, Zoraide Itacaramby Furtado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simpcam Nichino Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, José Ercilio de Oliveira - OAB:27.141/SP

 Autos n° 9652-12.2017.811.0051 - 137686

Embargos à Execução

Despacho.

Vistos etc.

Nos termos do art. 350 do NCPC, INTIMEM-SE os Embargantes, para que, 

querendo, e no prazo 15 dias manifestem-se a respeito da impugnação 

aos embargos oferecida pela Embargada.

Na oportunidade, deverá indicar as provas que pretende produzir.

 Após, INTIME-SE a Embargada para que, querendo, no prazo de 10 (dez) 

dias, também indique as provas que pretende produzir.

Depois, CONCLUSOS, inclusive para, em sendo pertinente, julgamento 

imediato da lide.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124017 Nr: 2902-91.2017.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHAM, AJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2902-91.2017.811.0051 - 124017

Alimentos

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de guarda e alimentos na qual as Partes celebraram 

acordo e pediram a respectiva homologação judicial, ao que não se opôs o 

Ministério Público.

É o relatório. Decido.

Uma vez que nada há a prejudicar os interesses do menor, HOMOLOGO o 

acordo entabulado pelas Partes, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código 

de Processo Civil.

Sem custas, na forma do art. 90, § 3º, e sem honorários, dada a 

gratuidade.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 24 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124851 Nr: 3286-54.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altemar Roberto Eckert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Eckert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3286-54.2017.811.0051 - 124851

Cobrança

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista que o prazo requerido já se esvaiu, INTIME-SE o 

Requerente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, para que, no prazo 

de 15(quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais 

pendentes, sob pena de extinção do feito.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87940 Nr: 152-87.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kenia Nair Straioto - ME, Kenia Nair Straioto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ribeiro Fuente 

Cañal - OAB:13578/A, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - 

OAB:15020-B/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Paulo 

Eduardo Dias de Carvalho - OAB:12199/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quéren-Hapuque Albernaz 

Marques - OAB:OAB/MT 19.614

 Autos n° 152-87.2015.811.0051 - 87940

Execução

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução ajuizada por Banco Bradesco S/A, 

devidamente qualificado, em desfavor de Kenia Nais Straioto, igualmente 

qualificado, na qual, por meio de acordo, se conseguiu a satisfação 

integral do débito.

Decido.

Tendo em vista a satisfação integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

Nos termos do art. 90, §3º do NCPC, dispenso as Partes ao pagamento de 

eventuais custas remanescentes. Honorários conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 30 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139388 Nr: 10623-94.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silosmil - Silos e Equipamentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS VICTOR ALVES 

TRAMPUSCH - OAB:21012/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo CEJUSC o dia 28/01/2019, às 

13h00min, para realização da audiência de conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 128317 Nr: 4912-11.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronal Adeltao Rafagnin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILVANA PESSI MAYORCA 

CAMARGO - OAB:28942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kelly Regina Pavani Vulpini - 

OAB:23.271/PR

 Autos n° 4912-11.2017.811.0051 - 128317

Carta Precatória

Decisão.

Vistos etc.

Analisando os autos, verifica-se que embora o ato deprecado tenha sido 

cumprido, o missiva ainda não foi devolvida devido ao fato de a Parte 

Autora ter impugnado a remuneração das diligências efetuadas pelo Sra. 

Oficiala de Justiça.

Com efeito, do que se observa da explicação fornecida pela Meirinha, 

dúvidas não restam acerca da probidade e diligência do profissional, 

especialmente se considerado que as diligências efetuadas foram 

detalhadas e descritas nos autos.

Assim, INTIME-SE o Requerente para que proceda ao recolhimento dos 

valores devidos a título de diligência.

Verificado o recolhimento, DEVOLVA-SE a presente missiva, com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117827 Nr: 59-56.2017.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Nunes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guanabara Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIVA APARECIDA DOS REIS - 

OAB:5213-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DA COSTA SANTOS - 

OAB:SP-349.108, MÁRIO CÉSAR CREMA - OAB:3.872-MT, Marlon 
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César Silva Moraes - OAB:5629/MT, NASSER RAJAB - OAB:111536

 Autos n° 59-56.2017.811.0051 - 117827

Habilitação de Crédito

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de habilitação e crédito na qual o autor anunciou a perda 

superveniente do objeto, ante o recebimento do crédito.

É relato do necessário. Decido.

Uma vez que o presente procedimento perdeu o objeto, a extinção do feito 

é medida que se faz.

Isso posto, DECLARO extinto o feito, pela superveniente falta de interesse 

processual, na forma do art. 485, VI, do NCPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 26 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 90283 Nr: 866-47.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias de Souza Filho-ME, Dielton Luiz de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Autos n° 866-47.2015.811.0051 - 90283

Execução

Decisão.

Vistos etc.

INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

aos autos a respeito do pagamento efetuado pela Executada.

Adverte-se, para tanto, que o silêncio será compreendido como 

concordância tácita quanto à quitação integral do débito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117833 Nr: 64-78.2017.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otoniel Silva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guanabara Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIVA APARECIDA DOS REIS - 

OAB:5213-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DA COSTA SANTOS - 

OAB:SP-349.108, LUIZ CARLOS MARTINS - OAB:SP-146153, MÁRIO 

CÉSAR CREMA - OAB:3.872-MT, Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT, NASSER RAJAB - OAB:111536

 Habilitação de Crédito

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de habilitação e crédito na qual o autor anunciou a perda 

superveniente do objeto, ante o recebimento do crédito.

É relato do necessário. Decido.

Uma vez que o presente procedimento perdeu o objeto, a extinção do feito 

é medida que se faz.

Isso posto, DECLARO extinto o feito, pela superveniente falta de interesse 

processual, na forma do art. 485, VI, do NCPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 26 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 128425 Nr: 4946-83.2017.811.0051

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Conceição de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adolpho Rogerio Zaneti, Tatiane de Andrade 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Santos Torji - 

OAB:22.350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É dizer que, ainda que as alegações do autor sejam consideradas como 

fatos certos e verídicos, o juiz, ao decidir a causa, deverá promover a 

aplicação do direito a tais fatos. Caso entenda inexistir direito algum ao 

autor, poderá julgar improcedente o pedido, em que pese a revelia. No 

mesmo sentido:“O efeito da revelia, nos termos do art. 219 do Código de 

Processo Civil, não induz, automaticamente e necessariamente à 

procedência do pedido, sendo que esta presunção é relativa, podendo o 

juiz, ao apreciar as circunstâncias do caso em análise, julgar de acordo 

com o seu livre convencimento motivado.” (TJ/MS – Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso do Sul - Apelação Cível 2005.003216-7/0000-00 - 

Campo Grande)Em outras palavras, o art. 344 do NCPC reputa verdadeiras 

as alegações iniciais no sentido de inexistência do débito lançado em 

desfavor da Requerente, mas não determina a automática procedência do 

pedido.Decido.Pelo exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos 

para DECRETAR a resolução do contrato de locação celebrado pelas 

Partes, determinando, consequentemente, o despejo dos Requeridos no 

prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação do prédio, conforme art. 63 

da Lei 8.245/91. CONDENO o Requerido ao pagamento dos aluguéis 

vencidos entre o mês de abril de 2017 e o da efetiva desocupação do 

imóvel, devidamente corrigidos pelo IGP-M e acrescidos de multa moratória 

de 2% e de juros legais.CONDENO os Requeridos também ao pagamento 

das tarifas de energia elétrica, de água e imposto territorial vencidas e 

durante o período da locação, até o efetivo despejo.CONDENO os 

Requeridos, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, desde logo arbitrados no que corresponder a 10% do valor 

da condenação, devidamente atualizado.Esgotado o prazo de 15 (quinze) 

dias da intimação dos Requeridos, independentemente do trânsito em 

julgado, não havendo desocupação voluntária, EXPEÇA-SE mandado de 

despejo, para a retirada forçada dos Requeridos e de seus bens do imóvel 

objeto da locação....

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127964 Nr: 4735-47.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Souza Stein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 MT, Marcelo Álvaro Campos N. Ribeiro - OAB:15445/O, 

Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 DEIXO de receber, portanto, os embargos declaratórios.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Campo Verde/MT, 25 de outubro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135680 Nr: 8616-32.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir José Fiorini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergiomar Albino Guiamraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DURANTI - 
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OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Carvalho Gonçalves 

- OAB:19.989, Lucas Braga Marin - OAB:16.300

 Autos n° 8616-32.2017.811.0051 - 135680

Prestação de Contas

 Despacho.

Vistos etc.

Em complemento ao despacho saneador, DEFIRO o pedido de prova 

documental aduzido pelas Partes.

Para tanto, OFICIE-SE as empresas Sinagro, Noble (Atual Cofco), Ovetril, 

Bunge, Agramazônia E Granja Campo Verde do município de Campo 

Verde- MT e Louis Dreyfus do município de Jaciara-MT a fim de que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informem aos autos um relatório pormenorizado 

– contendo a data a compra, a descrição do produto, o preço e quantidade 

- das compras realizadas pelas Partes entre o período compreendido entre 

os anos de 2.012 e 2.015.

Ainda a fim de bem provar os fatos narrados pelas Pares, OFICIE-SE as 

empresas Granfertil, Vigor, Sinagro, e Agroamazônia, todas desta 

comarca de Campo Verde, fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informem ao juízo, as informações relativas às operações BARTER 

supostamente efetuadas pelas Partes, no período compreendido entre os 

anos 2.012 e 2.015.

Com o expediente, ENCAMINHEM-SE cópias dos documentos pessoais das 

Partes.

No mais, CUMPRA-SE integralmente o último despacho.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 25 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117570 Nr: 6150-02.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Antonio Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6150-02.2016.811.0051 – 117570

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 25 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 93197 Nr: 1704-87.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia de Freitas dos Reis, Wilson Paulo dos 

Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198.905/SP, José Ercilio de Oliveira - OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 Autos n° 1704-87.2015.811.0051 - 93197

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

DETERMINO que sejam penhorados e avaliados os bens indicados pelo 

Exequente. O Sr. Oficial de Justiça deverá avaliar os bens penhorados e 

apor, já no auto de penhora, o valor respectivo, salvo se a diligência 

depender de conhecimentos técnicos específicos, nos termos do art. 870, 

parágrafo único, do NCPC.

Da penhora, a Parte devedora e eventual cônjuge deverão ser intimados 

preferencialmente quando do cumprimento do mandado (art. 841, § 3º, do 

NCPC). Se assim se revelar impossível, a Parte deverá ser intimada na 

pessoa de seu Procurador ou, caso não tenha representação nos autos, 

pelo correio (art. 841, §§1º e 2º, do NCPC).

 Caberá à Exequente providenciar a averbação da penhora na matrícula 

do imóvel, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

conforme previsão do art. 844, do NCPC.

Encerrada a penhora, INTIME-SE a Exequente para que se manifeste 

quanto ao seu interesse na adjudicação ou na alienação particular do bem 

penhorado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 151901 Nr: 5299-89.2018.811.0051

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yara Alecrim Andrade Prati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onéscimo Prati Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921, PATRICIA RODRIGUES BORGES SOLER - OAB:24579/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362, DILMA GUIMARAES NOVAIS - OAB:8892, 

Lisa Maria Alvim Pena Canavarros - OAB:12299/MT

 Decisão.

Vistos etc.

ABRA-SE vista dos autos ao ilustre Promotor de Justiça, para que aponha 

seu parecer no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124452 Nr: 3096-91.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/O, Oseias Luiz Ferreira - OAB:OAB/MT 12.860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3096-91.2017.811.0051 - 124452

Exoneração de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, a ação de revisão da prestação alimentícia, seja na 

modalidade de majoração, redução ou de extinção da verba, segue o 

mesmo rito da ação para sua fixação, bem disciplinada na Lei 5.478/68.

 No entanto, encaminhado os autos ao Centro de Conciliação e Resolução 

de Conflitos, ante a impossibilidade de resolução consensual entre as 

Partes, abriu-se prazo de resposta ao Requerido, quando, em verdade, o 

procedimento correto seria a designação de audiência de conciliação, 

instrução e julgamento.

Assim é que, para prestigiar o procedimento da Lei de Alimentos, 

sabidamente mais célere, deixa-se de seguir a tramitação do rito ordinário, 

para designar de pronto a audiência de conciliação, instrução e 

julgamento.

Para tanto, INTIMEM-SE as Partes para que compareçam à audiência de 

conciliação, instrução e julgamento, a ser realizada no dia 23 de janeiro de 
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2019, às 13:30 horas de Mato Grosso, advertindo-as de que devem 

apresentar suas testemunhas, independentemente de intimação.

A falta injustificada do Requerente determinará o arquivamento do pedido.

INTIME-SE o Ministério Público.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 130546 Nr: 6088-25.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCdSL, IdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Camilo de Godoy - 

OAB:13405-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6088-25.2017.811.0051 - 130546

Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Executado para que comprove o pagamento da prestação 

alimentícias vencidas em relação ao acordo firmado bem como aquelas 

que se venceram no decorrer do processo, ou justifique sua 

impossibilidade de assim proceder, sob pena de novo decreto de prisão 

civil.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127159 Nr: 4358-76.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4358-76.2017.811.0051 - 127159

União Estável

Decisão.

Vistos etc.

ABRA-SE vista dos autos ao ilustre Promotor de Justiça, para que aponha 

seu parecer no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 90127 Nr: 807-59.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madalena Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Campo 

Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:17439/A, Marcus Vinicius Gregório Mundim - OAB:14235, 

Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 Isso posto, DECLARO extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos 

do art. 485, VI, do Código de processo Civil, por ausência de condição da 

ação, em decorrência da inexistência do interesse de agir.Sem custas ou 

honorários, dada a gratuidade, nos termos da Lei 1.060/50.Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.P.I.C.Campo Verde/MT, 22 de outubro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133857 Nr: 7785-81.2017.811.0051

 AÇÃO: Alteração do Regime de Bens->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERdS, JF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Robson Prati - 

OAB:13083/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, INTIMEM-SE os Requerentes, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que apresentem: a) relação especificada dos bens já 

amealhados pelos cônjuges; b) certidões do Registro de Imóveis, 

especificando eventuais propriedades no Município, acompanhadas, em 

sendo o caso, das matrículas correspondentes; c) certidões do Registro 

de Títulos e Documentos; d) certidões negativas do Cartório Distribuidor 

local; e) certidões negativas Federal, Estadual e Municipal.Em havendo 

credores, os Requerentes deverão ainda qualificá-los, solicitando ainda 

sua citação, na forma do art. 721 do Código de Processo Civil.Juntados os 

documentos, DEVOLVAM-ME conclusos os autos, para análise do pedido 

de alteração de regime.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 22 de outubro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 93945 Nr: 1993-20.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adeildo Ribeiro de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Placacentros Masisa Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Manfredini 

Hapner - OAB:10.515/PR, Fabíola Polatti Cordeiro - OAB:21.515/PR, 

Tarcísio Araújo Kroetz - OAB:17.515/PR

 Autos n° 1993-20.2015.811.0051 - 93945

Declaratória

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a informação da empresa anteriormente nomeada para a 

realização da prova pericial no sentido de insuficiência dos honorários, 

mostra-se prudente a nomeação de outro profissional para o ato.

 Assim, para a realização da perícia já determinada, NOMEIO como perito 

do Juízo a empresa especializada em perícias Forense Lab Perícias e 

Consultoria, podendo ser contatada por meio do endereço eletrônico 

contato@forenselab.com, ou pelo telefone (65) 98112-2338, com 

endereço comercial sito à Avenida Doutor Hélio Ribeiro, nº. 525, sala 1405, 

Bairro Alvorada, Cuiabá-MT, Cep 78048-250, independente de 

compromisso.

Por se tratar o Requerente de beneficiário de gratuidade de Justiça, os 

honorários periciais deverão fixados nos termos da Resolução 232 do 

CNJ, que determina os honorários periciais, para este tipo de estudo, em 

R$ 300,00, podendo, mediante fundamentação do Juízo, serem majorados 

em até cinco vezes.

Dessa forma, e levando-se em consideração a qualificação da Perito, a 

dificuldade técnica envolvida, e as peculiaridades regionais, FIXO os 

honorários periciais em R$ 1.500,00.

INTIME-SE o Perito para que se manifeste quanto ao valor dos honorários 

periciais fixados pelo Juízo.

Em não havendo concordância, VOLTEM-ME os autos conclusos para 

nova nomeação.

Concordando o Perito com os honorários arbitrados, CUMPRA-SE na forma 

do despacho anterior.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
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Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126318 Nr: 3986-30.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denis Conceição de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Barbosa - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os 

pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR a inexigibilidade da dívida 

indicada pela Requerida.CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), a título de compensação pelos danos morais 

impostos ao Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e 

acrescidos de juros moratórios a partir da citação.Na forma do art. 85, § 

2º, do NCPC, tratando-se de causa de pequeno valor, CONDENO a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes arbitrados no que corresponder a 15% da 

condenação, observando-se, em especial, a baixa complexidade da 

causa.Certificado o trânsito em julgado, OFICIE-SE ao SPC, solicitando a 

exclusão definitiva da inscrição do nome do Requerente, promovida pela 

Requerida em razão do aludido contrato.No mais, AGUARDE-SE, no 

arquivo provisório, pelo prazo de 30 (trinta) dias, eventual manifestação 

por parte do interessado. Em não havendo pedido de execução no prazo 

de trinta dias, arquive-se definitivamente.P.I.C. Campo Verde/MT, 19 de 

outubro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 123843 Nr: 2821-45.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Pego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, na forma do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO parcialmente procedentes os pedidos iniciais para CONDENAR o 

Requerido ao pagamento de R$ 2.531,25, a título de indenização por 

invalidez permanente parcial incompleta.Tal valor deverá ser atualizado 

pelo INPC, a partir de 1º de março de 2010, e acrescido de juros 

moratórios à taxa legal, a partir da citação.CONDENO o Requerido ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo 

arbitrados em 20 % do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do 

NCPC, considerando-se, em especial, o pequeno valor da causa e o curto 

trâmite processual.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no 

arquivo provisório, eventual manifestação do interessado. Em nada sendo 

requerido no prazo de seis meses, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 19 de outubro de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 130218 Nr: 5862-20.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mansur Salah Ayoub

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - 

OAB:OAB/MS 12.179-A, Raphael Neves Costa - OAB:OABMS 

12.178-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 5862-20.2017.811.0051 - 130218

Busca e Apreensão

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão, na qual o Requerente desistiu da 

ação.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a desistência requerida 

pela Parte.

Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo Requerente, 

declarando extinto o feito, na forma do art. 485, VIII, do NCPC.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas. Sem honorários.

PROCEDA-SE à baixa que recaiu sob o veículo do Requerido, registrado 

sob a placa QBP1770.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 17 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137957 Nr: 9788-09.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Roberto Fernandes, Elenice Portiglioti, Tiani 

Dolinski Mochnacz, Izilda Alves Fernandes, Fábio Alexandre Pudell, 

Marcelo dos Santos Alves Corrêa, T. D. Mochnacz & Cia Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9788-09.2017.811.0051 - 137957

Declaratória

Decisão.

Vistos etc.

O E. Superior Tribunal de Justiça afetou o EREsp 1163020/RS, REsp 

1699851/TO e o REsp 1692023/MT ao rito dos recursos repetitivos, tema 

n° 986, com a suspensão, em todo o território nacional dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica.

Assim, DETERMINO o sobrestamento do feito até o julgamento da matéria 

repetitiva pela Corte maior.

INTIMEM-SE as Partes para que, encerrado o julgamento no Supremo 

Tribunal Federal, requeiram o que de direito.

Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório.

 Adverte-se que o trânsito em julgado dos precitados Recursos 

Extraordinários terá como consequência também o reinício do prazo de 

prescrição.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 134752 Nr: 8215-33.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Negociador.Net Eireli-ME, Mari Beatriz Abreu Masuda 

Franken

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniela Salustiano Senger, Deni dos Santos 

Senger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mari Beatriz Abreu Masuda 

Franken - OAB:OAB/SC 42.832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 8215-33.2017.811.0051 - 134752

Monitória

Sentença.
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Vistos etc.

Trata-se de ação monitória ajuizada por Mari Beatriz Abreu Masuda 

Franken e O Negociador.Net Eireli-ME em face de Daniela Salustiano 

Senger e Deni dos Santos Senger, igualmente qualificado.

A parte autora, intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, 

quedou-se inerte.

É o breve relatório. Decido.

É de trivial conhecimento que a inércia do autor em dar prosseguimento ao 

feito pode gerar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, desde 

que, pessoalmente intimado, o mesmo dê continuidade à sua omissão.

Assim ocorre mesmo com a proibição velada do Novo Código de Processo 

Civil, no sentido de impedir a extinção do feito por abandono do autor sem 

pedido expresso do réu (art. 485, § 3º, do NCPC). É que, no caso dos 

autos, os Requeridos ainda não foram citado, de forma que não se pode 

presumir eventual interesse seu no prosseguimento do feito. Nesse 

sentido:

“Ao juiz é lícito declarar ex officio a extinção do processo, sem julgamento 

de mérito, por abandono do autor quando o réu ainda não tenha sido 

citado.” (STJ, Resp 983.550, 1ª Turma)

No mais, conforme se nota da correspondência colacionada aos autos, 

afirma-se o atendimento à regra da intimação pessoal, prevista no art. 485, 

§ 1º, do NCPC.

Decido.

Pelo exposto, ante a desídia autoral, apesar de devidamente intimado, 

DECLARO extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 485, III, do NCPC.

CONDENO os Requerentes ao pagamento das custas finais e das custas 

do oficial de justiça ainda pendentes. Sem honorários.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 18 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80040 Nr: 379-14.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onéscimo Prati - Espólio, Onéscimo Prati Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 Autos n° 379-14.2014.811.0051 - 80040

Adjudicação

 Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão 

dos termos da decisão, nem à impugnação de sua fundamentação. Bem 

ao contrário, cabem os referidos embargos apenas quando diante de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC:

“Art. 1.022 Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo Único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou incidente de assunto de competência aplicável ao caso sob 

julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no 

ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de 

Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais em 

sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou 

contraditórios.

 Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não podem ser 

utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Não é o caso dos autos.

O Embargante visa à modificação da sentença que, em seu dizer, teria 

falhado ao ser prolatada de forma antecipada uma vez que não teria 

observado o incidente de remoção do inventariante.

Ora, se no entender do Embargante a sentença falhou na homologação do 

acordo, é questão a ser analisada em apelação, jamais em embargos 

declaratórios. Realmente, havendo error in judicando, evidente que o 

recurso cabível é o de apelação, e não o de embargos.

Não é outro o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso:

“O Recurso de Embargos Declaratórios não se prestam ao 

reconhecimento de erro no julgamento ou corrigir apreciação jurídica, haja 

vista que, destinado apenas a suprir obscuridade, omissão ou 

contradição, nos termos do artigo 535 e incisos do Código de Processo 

Civil, hipóteses que devem ser observadas pela embargante, ainda que, 

pretenda apenas o prequestionamento da matéria. Admitem-se efeitos 

modificativos apenas em casos excepcionais.”( TJ-MT; EDcl 15274/2009; 

Paranatinga; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jurandir Florêncio de 

Castilho)

Dessa forma, não conheço dos declaratórios, mantendo incólume a 

sentença atacada.

DEIXO de receber, portanto, os embargos declaratórios.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Campo Verde/MT, 01 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001568-68.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

Q. T. S. D. S. (EXEQUENTE)

E. S. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA OAB - MT0019121A (ADVOGADO(A))

ANTONIA CARVALHO SANTOS OAB - 898.574.963-34 

(REPRESENTANTE)

GIZELI CAMPANHOLO DE QUEIROZ OAB - MT19054/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) procurador, ou a Defensoria 

Pública, para que impulsione os autos no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. É o que me 

cumpre. Campo Verde-MT, 7 de novembro de 2018. assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000846-34.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(RÉU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a parte requerida, na pessoa de seu(ua) procurador, acerca da 

audiência de conciliação/mediação redesignada para o dia 05/12/2018, às 

15h00min, à realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao edifício do fórum), no 

endereço acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente na 

solenidade, bem como acerca da decisão id. 16151223. É o que me 

cumpre. Campo Verde-MT, 7 de novembro de 2018. assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 226 de 509



Processo Número: 1002098-72.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA GOMES FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24092/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002098-72.2018.8.11.0051 Cobrança Despacho. Vistos etc. De 

início, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do NCPC, 

com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, DETERMINO 

a remessa do presente feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca para designação de AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO entre as partes, quantas forem necessárias para viabilizar 

a solução consensual do conflito, atentando-se para o disposto no art. 

334, § 2º, NCPC. CITE-SE a parte contrária para que compareça à sessão 

de conciliação/mediação devidamente acompanhada por seu advogado ou 

Defensor Público, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte requerida 

ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334, 

NCPC). ATENTE-SE a Secretaria para o disposto no art. 334 § 3º, do 

NCPC, devendo a intimação da autora para audiência ser realizada na 

pessoa de seu advogado. CONSIGNE-SE no mandado que as partes 

poderão constituir representante, por meio de procuração específica com 

poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). DEVERÁ a 

parte requerida manifestar expressamente eventual desinteresse na 

autocomposição, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da aludida 

audiência (art. 334 §5º NCPC) sendo que o prazo para a resposta, nesta 

hipótese, iniciar-se-á do protocolo do pedido de cancelamento (art. 335, II, 

NCPC). ADVIRTAM-SE as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual 

será revertida em favor do Estado. Não realizado o acordo, a parte 

requerida poderá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação (art. 

335, I, NCPC), sob pena de serem havidas como verdadeiras as alegações 

de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, 

ainda, a advertência do art. 341 do NCPC. Apresentada na peça 

contestatória quaisquer das matérias elencadas no art. 338 do NCPC, 

desde já, FACULTO ao autor no prazo de 15 (quinze) dias a alteração da 

petição inicial, adotando-se as providências do art. 339 no NCPC. Defiro o 

pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 7 de novembro de 2018. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002055-38.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA SOARES NELARMINDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002055-38.2018.8.11.0051 Previdenciária Despacho. Vistos 

etc. De elementar conhecimento que a toda causa deve ser atribuído um 

valor certo (art. 291, NCPC) e tal importância deve se aproximar o máximo 

possível do proveito econômico a ser obtido por meio da tutela 

jurisdicional. Sobre o assunto, LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ 

ARENHART e DANIEL MITIDIERO prelecionam: 1. Valor certo. À causa 

posta em juízo deve ser dado um valor certo, ainda que não tenha 

conteúdo econômico imediato. Toda causa objeto de tutela jurisdicional 

deve ser valorada. A regra geral é que o valor da causa corresponde ao 

proveito econômico a ser obtido pelo demandante através da tutela 

jurisdicional (STJ, 1ª Turma, REsp 852.243/PR, rel. Min.José Delgado, j. 

19.09.2006, DJ 19.10.2006, p.261) (in Marinoni, Luiz Guilherme. Novo 

código de processo civil comentado/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart, Daniel Mitidiero. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 299) (destaquei). Não se pode olvidar, também, que é atribuído ao 

magistrado o dever de verificar o valor atribuído à causa pelas partes. A 

respeito do tema, NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE 

NERY, com o brilhantismo que lhes é peculiar, dissertam: §3º: 5. Controle 

de ofício do valor da causa. O juiz tem o dever de zelar pelos requisitos 

dos CPC/1973 282 e 283 (CPC 319 e 320), entre os quais se encontra o 

valor da causa. Em razão disso, o juiz tem o poder-dever de determinar, 

de ofício, que seja regularizado o valor da causa, bem como recolhidas as 

custas judiciais complementares (cf. José Carlos Francisco. Valor da 

causa: natureza e controle judicial de ofício [Est. Delgado, p. 307]). O CPC 

292 não restringe a possibilidade de ser o valor da causa arbitrado de 

ofício à mera irregularidade na sua fixação, mas a estende também para 

casos em que o valor econômico não seja imediatamente aferido. Tendo 

em vista a necessidade de recolhimento das custas judiciais, o 

arbitramento a ser realizado pelo juiz deve ocorrer no início do processo, 

na avaliação da petição inicial (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria 

de Andrade. Comentários ao código de processo civil. 2ª tiragem. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 834). Na espécie, vislumbra-se que 

a parte requerente almeja o pagamento mensal do benefício previdenciário 

de aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença, desde a data de seu 

indeferimento na esfera administrativa, atribuindo à causa o valor de R$ 

954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Logo, o valor da causa 

deve corresponder ao valor equivalente ao de 12 (doze) vezes do valor 

mensal, nos termos do art. 292, § 2º do CPC, que dispõe: Art. 292. O valor 

da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: § 2º O 

valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a 

obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) 

ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. Diante do 

exposto, DETERMINO a intimação da requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDAR a inicial e corrigir o valor dado à causa, nos 

termos do art. 292, § 2º do CPC, sob pena de indeferimento, com fulcro no 

art. 321, parágrafo único do novo Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 7 

de novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000705-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA & TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA (RÉU)

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(RÉU)

 

Autos nº 1000705-15.2018.8.11.0051 Ação Civil Pública. Decisão. Vistos 

etc. Diante do teor do petitório de Id. 15837673, em que o advogado da 

parte requerida informa ter audiência anteriormente designada em outra 

comarca para o dia 26.10.2018, bem como uma sustentação oral junto ao 

TJMS, na mesma data (30.10.2018), ocasionando sua impossibilidade de 

comparecer nessa Comarca de Campo Verde para participar da audiência 

designada nestes autos no Id. 15555520, em homenagem ao princípio da 

ampla defesa DEFIRO o pedido de redesignação da audiência de 

conciliação anteriormente aprazada e DETERMINO a remessa dos autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para 

o agendamento de nova data. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 24 de outubro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002006-94.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO FRACASSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé, que nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) procurador, ou a Defensoria 

Pública, acerca da audiência de conciliação/mediação designada para o 

dia 13/12/2018, às 15h40min, à realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao 

edifício do fórum), no endereço acima indicado, devendo fazer 
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comparecer seu(ua) cliente/assistido na solenidade. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 7 de novembro de 2018. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144762 Nr: 2563-98.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Donizete Rangel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa de Transporte Andorinha S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente IMPUGNAÇÃO à contestação de ref. 44. É o que 

me cumpre.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 387 Nr: 2077-07.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itacir Antoninho Rech

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Cláudio Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Antônio Farias - OAB:7487-A, José 

Aparecido Martins Junior - OAB:12.375-A/MT, Luciana Bárbara Silva 

Tagliari Marquetti - OAB:MT/9.349, Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT, Perci Bruno Scortegagna - OAB:6360-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Monteiro da 

Silva - OAB:12.392/GO, Edina Naves de Paula - OAB:34473-A, Fábio 

de Oliveira Rosa Torres - OAB:259814, Sebastião Pires de Moraes 

- OAB:4891/GO

 I N T I M O o advogado(a)SANDINARA PELICIOLI, para devolução dos 

autos nº 2077-07.2004, Protocolo 387, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91942 Nr: 1328-04.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza & Valuz Gomes Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte exequente, na pessoa do seu 

procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca da 

certidão do oficial de justiça de ref.73. É o que me cumpre.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6641 Nr: 997-42.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antônio Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metalúrgica São Luiz Indústria e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antônio Farias - 

OAB:7487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Pires de Moraes - 

OAB:4891/GO

 I N T I M O o advogado(a)SANDINARA PELICIOLI, para devolução dos 

autos nº 997-42.2003, Protocolo 6641, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35378 Nr: 1918-20.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Cimadon, Maria Ivanira 

Wnadscher Cimadon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cesar Manoel - 

OAB:17.799, Nelson Manoel Júnior - OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o advogado(a)Caio César Manoel, para devolução dos autos nº 

1918-20.2011, Protocolo 35378, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112465 Nr: 3642-83.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 18490 Nr: 828-16.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Robert Barbosa Camacho - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o advogado(a)Gustavo Soares Bonifácio para devolução dos 

autos nº 828-16.2007, Protocolo 18490, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113440 Nr: 4072-35.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAYAN MITCHAEL DIAS RAMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Adriano Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Guimarães dos 

Santos - OAB: OAB/MT 19868/O, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 Processo n° 4072-35.2016.811.0051 – Código 113440.

Ação de Restituição de Bem Móvel, com pedido de Tutela de Urgência 

(Busca e Apreensão do Veículo).

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de restituição de bem móvel, com pedido de tutela de 

urgência proposta por Brayan Mitchael Dias Ramiro em face de Sergio 

Adriano Alves de Brito, ambos já qualificados.

Depreende-se dos autos que as partes se compuseram, nos termos do 

acordo de Ref. 92 requerendo a sua homologação e a posterior extinção 

da ação.

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Sendo disponíveis os direitos pleiteados pelas partes, é o caso de 

homologação da avença.

Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes e DECLARO, por 

consequência, EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, “b” do NCPC.
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Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 Após certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e formalidades de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72735 Nr: 1724-83.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonelson Mamoré

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Fiat S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 Certifico e dou fé, que a parte requerida devidamente intimada conforme 

juntada de AR de fls. 169, deixou transcorrer o prazo e nada manifestou 

até a presente data; QUE, INTIMO a parte requerente, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente a planilha atualizada de seu crédito. É o que 

me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118541 Nr: 496-97.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pellarigo & Pellarigo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Autos n° 496-97.2017.811.0051 - 118541

Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

Do que se infere dos autos, não se mostra razoável – ao menos não se 

consideradas as particularidades da causa – a imediata conversão da 

presente ação de busca e apreensão em execução. Nem se faz 

pertinente, neste momento processual, a imediata prolação de sentença, 

confirmando a apreensão já determinada.

Isso porque a presente ação envolve um considerável número de 

implementos, alguns com pagamento parcial já de considerável monta. 

Além de a consolidação da propriedade dos bens poder ensejar prejuízo 

considerável à Requerida, a apreensão, ou mesmo a execução, acabaria 

por exigir a prática de inúmeros atos processuais, em detrimento assim 

aos interesses da Requerente como da Requerida.

Por isso é que, acolhendo a manifestação do ilustre Procurador da 

Requerida, mais pertinente é a tentativa de conciliação, já que, em sendo 

possível a composição amigável da lide, economizam-se os inúmeros atos 

processuais a serem praticados e, ainda melhor, impede-se a 

consolidação de prejuízo considerável à Requerida.

DESIGNO, pois, audiência de conciliação para o dia 21 de novembro de 

2018, às 16:00 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes e seus Procuradores.

A Requerente deverá se fazer representar por preposto com poderes 

concretos para transigir, sem a nomeação, para o ato, de preposto com 

poderes limitados, apenas para a formalidade.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 6 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002064-97.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA GNOATTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO 

MATO GROSSO - SEFAZ (IMPETRADO)

JOTA MARTINS DE SIQUEIRA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002064-97.2018.8.11.0051 Mandado de Segurança. Decisão. 

Vistos etc. Maiara Gnoatto impetra mandado de segurança com pedido de 

liminar contra ato comissivo e ilegal praticado pelo Fiscal de Tributos 

Estaduais, Sr. Jota Martins de Siqueira (matrícula n. 109604), ambos já 

devidamente qualificados. Sustenta, em síntese, ser micro produtora 

rural/lavradora, possuidora de um sítio de área total de 15,19 hectares, 

com inscrição estadual n. 13.381.747-4. Narra a inicial que, no momento 

em que impetrante foi entregar sua safra, mais precisamente no 

faturamento da produção, a empresa de grão se negou a pagar, devido a 

existência de pendências tributárias na inscrição estadual da impetrante. 

Ato contínuo, a impetrante se deslocou até o seu contador para apurar o 

ocorrido, sendo por ele informada de que se tratava de multas oriundas de 

omissão de arquivos do Sintegra”. Munida desta constatação, solicitou 

junto à SEFAZ os documentos referentes às penalidades, quando então 

ficou sabendo que são multas do ano de 2011, cujo valor perfaz R$ 

295.780,00 (duzentos e noventa e cinco mil e setecentos e oitenta reais). 

Informa que enviou os documentos atinentes ao ano de 2011. Acrescenta 

que protocolizou um pedido de revisão de lançamento estimativa 

simplificada e um recurso voluntário não foram analisados pelo SEFAZ. 

Assevera que o valor da penalidade vale duas vezes mais que sua 

propriedade, quando, na verdade, poderia ser aplicada minimamente. 

Conforme “aviso de cobrança fazendária n. 355717/1624/32/2016”. Neste 

contexto, advoga pela ilegalidade da cobrança da diferença da penalidade 

aplicada pelo Estado de Mato Grosso, por meio de sua Secretaria de 

Fazenda (SEFAZ). Ao final, pugna pela concessão de liminar para 

suspender, de imediato, a inserção estadual da impetrada (I.E Nº 

13.381.747-4), vez que os documentos foram apresentados, além do 

recurso administrativo pendente de julgamento. No mérito, pleiteia a 

concessão em definitivo da segurança, confirmando a liminar e 

determinando que a penalidade inserida no SINTEGRA seja excluída, vez 

que é indevida. É o relato do necessário. Fundamento. De elementar 

conhecimento que o mandado de segurança é meio processual adequado 

para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso 

de poder, alguém sofrer violação por parte de autoridade pública, 

conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da Constituição da 

República). Logo, ao utilizar-se do writ, o impetrante há de demonstrar, 

mediante prova pré-constituída, com precisão e clareza, qual o direito 

líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em ação dessa 

natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do ato 

impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que cesse 

a ofensa ao direito subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o titular de 

direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo 

vindicar, em seu nome, direito alheio. Neste prisma, para a concessão da 

liminar em sede de mandado de segurança, mister se faz a constatação 

da existência dos requisitos legais, quais sejam: a ofensa ao direito líquido 

e certo, o fumus boni juris e o periculum in mora. Do caderno processual é 

possível inferir que o presente mandamus cinge-se quanto à inserção 

estadual da impetrada (I.E Nº 13.381.747-4) por penalidades que, segundo 

ele, não teriam razão para existir, eis que os documentos, tido como 

omissos, foram devidamente enviados, bem como que as multas poderiam 

ter sido aplicadas minimamente, mas chegam a ultrapassar duas vezes 

mais o valor de sua propriedade rural. A insurgência reside, também, 

quanto à não apreciação pelo SEFAZ, do pedido de revisão de lançamento 

estimativa simplificada e um recurso voluntário formulados pela impetrante. 

Ocorre que, apesar dos argumentos apresentados na exordial, a 

impetrante não comprova a prestação das informações sobre operações 

interestaduais com mercadorias e serviços no período estabelecido, muito 

pelo contrário, pelos anexos de Id. 16043740, é possível notar que o 

protocolo junto ao Sintegra se deu somente no dia 10.02.2017, ou seja, 02 
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(dois) meses após o aviso de cobrança fazendária contido no Id. 

16044098. Ou melhor, do que se extrai dos autos, parte impetrante só 

procurou cumprir suas obrigações depois de notificada para pagar ou 

impugnar a multa fixada. A obrigatoriedade de entregar, mensalmente, os 

arquivos do Sintegra à SEFAZ-MT, encontra-se prevista no artigo 4º da 

Portaria n. 80/99-SEFAZ e cláusula oitava do Convênio ICMS 57/95, 

combinados com o art. 424 do RICMS-MT aprovados pelo Decreto nº 2.212 

de 20/03/2014, combinados com o inciso III do art. 17, inciso I do art. 17-E e 

art. 35, todos da Lei n. 7.098/98, in verbis: Art. 4º As informações 

relativas às operações com mercadorias e/ou com serviços de transporte 

intermunicipal e interestadual e de comunicação efetuadas pelos 

contribuintes mato-grossenses, na forma estabelecida pelo artigo 1º, 

deverão ser entregues mensalmente em meio eletrônico até o 15º dia do 

mês subseqüente, ainda que não tenham sido realizadas operações ou 

prestações no período que compreende a periodicidade prevista para a 

sua entrega, observados os critérios estabelecidos no Manual de 

Orientação. Cláusula oitava O contribuinte, de que trata a cláusula 

primeira, remeterá às Secretarias de Fazenda, Finanças ou Tributação das 

unidades da Federação, até o dia quinze (15), arquivo magnético, com 

registro fiscal, das operações e prestações interestaduais efetuadas no 

mês anterior. (Esta cláusula oitava passa a integrar a Seção II do Capítulo 

II, com nova redação dada pelo Conv. ICMS 69/02). Art. 424 A emissão e a 

escrituração de documentos e de livros fiscais poderão ser efetuadas por 

sistema eletrônico de processamento de dados, observadas as normas 

estabelecidas em convênio celebrado com outros Estados e com o Distrito 

Federal e em normas complementares editadas pela Secretaria Adjunta da 

Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda. Art. 17 São 

obrigações do contribuinte: (artigo retificado-DOE. de 05.01.99). (...) III - 

exibir ou entregar ao fisco, quando exigido pela legislação ou quando 

solicitado, os livros e documentos fiscais, assim como outros elementos 

auxiliares relacionados com a condição de contribuinte do imposto; (...) 

Art. 17-E São obrigados a exibir os impressos, os documentos, os livros, 

os programas e os arquivos magnéticos relacionados com o imposto, a 

prestar informações solicitadas pelo fisco e a não embaraçar a ação dos 

Fiscais de Tributos Estaduais: (Acrescentado pela Lei 8.631/06). I – as 

pessoas inscritas ou obrigadas à inscrição no cadastro de contribuintes 

ou que tomem parte nas operações ou prestações sujeitas ao imposto; 

(...) Art. 35 Os contribuintes e os responsáveis pelo pagamento do 

imposto ficam obrigados, em relação a cada um dos seus 

estabelecimentos, ao cadastramento na repartição fiscal a que estiver 

vinculado, à emissão e escrituração de documentos e livros fiscais, ao 

fornecimento de informações e atendimento das demais exigências 

previstas em normas complementares. Da exegese dos referidos 

dispositivos legais, aliados ao teor do Aviso de Cobrança Fazendária n. 

355717/1624/32/2016, é de se concluir neste primeiro momento que a 

aplicação das multas questionadas neste mandamus se deu justamente 

pelo não atendimento à Notificação de Omisso n. 309250/1624/32/2016, 

que objetivava a entrega dos arquivos ao Sintegra à SEFAZ-MT, no prazo 

concedido. Não isso bastasse, quanto à alegação de que o valor cobrado 

é excessivo, não há como precisar, neste momento processual, se a 

revisão de lançamento estimativa simplificada e o recurso voluntário não 

foram de fato analisados, pois que a impetrante sequer trouxe ao feito os 

andamentos processuais dos próprios. Destarte, não podendo ser 

verificada, de plano, a existência de irregularidade no procedimento 

administrativo, tem-se, neste primeiro momento, que não há como deferir a 

liminar pleiteada. Desta feita, é de se concluir pela ausência da fumaça do 

bom direito. Nesta linha de intelecção, considerando que devem coexistir 

os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, tem-se que a 

ausência de qualquer um deles conduz ao indeferimento da medida liminar. 

De inteira pertinência ao tema versado, colaciona-se o seguinte julgado: 

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR 

INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 7º, III, LEI Nº 

12.016/09). INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO COM FORÇA SUFICIENTE 

PARA ALTERAR O JUÍZO DE CONVENCIMENTO NA FASE PROCESSUAL 

EMBRIONÁRIA DO WRIT. 1. Para a concessão de liminar em ação 

mandamental, faz-se necessária a presença dos requisitos exigidos pelo 

artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, ou seja, a relevância dos 

fundamentos da impetração (fumus boni iuris) e a ineficácia da ordem 

judicial, em caso de eventual reconhecimento da ilegalidade do ato 

impugnado quando da prolação da sentença de mérito (periculum in mora). 

Se ausentes qualquer destes pressupostos, como in casu ocorrera, o 

indeferimento do pleito liminar é medida que se impõe. 2. Inexistindo nos 

autos argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que 

alicerçaram a decisão agravada, é de rigor a sua manutenção agravo 

r e g i m e n t a l  c o n h e c i d o  e  i m p r o v i d o .  ( T J - G O ;  M S 

0059695-97.2016.8.09.0000; Goiânia; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. 

Kisleu Dias Maciel Filho; DJGO 28/04/2016; Pág. 246) Diante do exposto, 

INDEFIRO o pedido de liminar. NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como 

coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

que entender serem pertinentes. Prestadas as informações ou decorrido o 

prazo para tanto, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público. A seguir, 

VOLTEM-ME conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 25 de outubro de 2018. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001953-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANA MARINHO BORGES GERALDINO (AUTOR(A))

LAERTE GERALDINO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO(A))

ROGERIO NAVES DA SILVA OAB - MT0013663A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001953-16.2018.8.11.0051 Ação Declaratória. Decisão. Vistos 

etc. I – Da Justiça Gratuita. Vislumbra-se que os autores requerem em sua 

exordial a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento 

de não possuírem condições de arcar com o pagamento das custas do 

processo e honorários advocatícios. De elementar conhecimento que a 

Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, LXXIV, que "o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta 

de recursos". No mesmo sentido, dispõe o art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil, in verbis: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

es-trangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. Com efeito, da premissa legalmente 

estabelecida denota-se que é permitido ao juiz indeferir a gratuidade 

judiciária, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que a 

parte seja intimada para apresentar documentos que demonstrem sua 

hipossuficiência e estes revelem sua possibilidade de arcar com o 

pagamento das verbas processuais. Equivale dizer, a presunção 

conferida à declaração da parte requerente é juris tantum, devendo a 

questão da concessão ou não da justiça gratuita ser resolvida tendo em 

vista a realidade apresentada em cada caso concreto submetido à 

apreciação. De inteira pertinência ao tema versado colaciona-se o 

seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 

7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o 

benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o 

magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, 

de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Não 

prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o Tribunal 

de origem o fizer porque o autor não acostou provas da necessidade do 

benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de 

que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar 

com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou 

de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem 

nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. 3. Agravo regimental não provido (STJ AgRg no AgRg 

no AREsp 711.411/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). In casu, verifica-se que os 

requerentes realizaram com o banco requerido, na condição de fiadores, 

“Contrato de Abertura de Crédito BB GIRO FLEX n.º 303.708.014, com 

vencimento em 24 de maio de 2015” com o valor de R$ 265.400,00 

(duzentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos reais), demonstrando 

assim, capacidade de pagamento, verificando-se indícios de capacidade 

financeira. Assim, em uma ótica de cognição sumária, constata-se que tais 

elementos não indicam a sua ausência de recursos, ao contrário, 

direcionam-se a comprovar capacidade financeira. II – Da Quantificação 
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dos Danos Morais. Prosseguindo, extrai-se dos autos que dentre as 

pretensões da parte autora, esta pugna pela condenação das rés ao 

pagamento de danos morais, em valor a ser arbitrado por este juízo, o que 

não se admite. E tal raciocínio tem supedâneo não apenas na interpretação 

conjugada dos art. 322 e art. 324, ambos do novo Código de Processo 

Civil, indicando que o pedido deve ser certo e determinado, 

respectivamente, mas principalmente do §1º deste último artigo, que traz 

as hipóteses em que o pedido pode ser genérico, dentre os quais não se 

encontra o dano moral. A saber, referidos dispositivos legais disciplinam 

que: Art. 322. O pedido deve ser certo. § 1o Compreendem-se no principal 

os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, 

inclusive os honorários advocatícios. § 2o A interpretação do pedido 

considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. 

Art. 324. O pedido deve ser determinado. § 1o É lícito, porém, formular 

pedido genérico: I - nas ações universais, se o autor não puder individuar 

os bens demandados; II - quando não for possível determinar, desde logo, 

as consequências do ato ou do fato; III - quando a determinação do objeto 

ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo 

réu. § 2o O disposto neste artigo aplica-se à reconvenção. A respeito do 

tema, JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, com o brilhantismo que lhe é 

peculiar, disserta: [...] I. Precisão do pedido imediato: “pedido certo”. 

Interpretação e boa-fé. O pedido delimita a atividade jurisdicional (cf. 

comentário ao art. 319 do CPC/2015). Por isso, o pedido deve ser 

formulado de modo preciso (deve ser “certo”, diz a lei processual; sobre 

pedido genérico, cf. comentário ao art. 324 do CPC/2015), e a ele deve-se 

dar interpretação autêntica, de modo a ser compreendido no contexto da 

petição inicial como um todo, a fim de se poder dele extrair o real sentido e 

alcance. [...]. E acrescenta: [...] II. Admissibilidade de pedido mediato 

genérico. (...). Sendo apresentado pedido genérico fora das hipóteses 

previstas em lei, deverá o juiz determinar a emenda da petição inicial, sob 

pena de indeferimento (cf. art. 330, § 1.º, II do CPC/2015). [...]. (Novo 

Código de Processo Civil Comentado, 3ª Edição, Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 331 e 333). Não isso bastasse, ao tratar do valor da 

causa, o novo Código de Processo Civil acaba por exigir da parte autora 

que atribua já na inicial a quantia do dano, eis que disciplina em seu art. 

292, inciso V, que o valor da causa nestes tipos de ação indenizatória 

será justamente o montante postulado, “in verbis”: Art. 292. O valor da 

causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...] II - na 

ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida; (...) V – na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI – na ação em 

que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 

valores de todos eles; Ora, no caso dos autos não se está diante das 

exceções legais previstas no §1º do art. 324 do NCPC, razão pela qual 

cabe à parte autora quantificar o dano moral e adequar o valor da causa 

de acordo com a natureza da ação. Não é demais deixar aqui consignado, 

que ao comentar o artigo 324, os doutrinadores NELSON NERY JUNIOR e 

ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, lecionando sobre a fixação do valor 

pretendido a título de danos morais, ponderaram que “não se deve deixar 

para o perito judicial a fixação do quantum, na indenização dos danos 

extrapatrimoniais” (Comentários aos Códigos de Processo Civil, 2º 

Tiragem, Revista dos Tribunais, 2015, p.895). Diante do exposto, 

DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC), quantifique o 

valor pretendido à título de danos morais, bem como retifique o valor dado 

a causa nos termos acima delineados, sob pena de indeferimento, com 

fulcro no art. 321, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. Sem 

prejuízo, REMETAM-SE os autos ao Distribuidor para realização do cálculo 

das custas eventualmente devidas, a fim de nortear a decisão de 

concessão ou não de justiça gratuita, frente aos documentos a serem 

apresentados pela parte autora. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 24 de outubro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-58 DEPÓSITO

Processo Número: 1001966-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001966-15.2018.8.11.0051 Ação Revisional de Contrato. 

Decisão. Vistos etc. De elementar conhecimento que a Constituição 

Federal estabelece, em seu art. 5º, LXXIV, que "o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de 

recursos". No mesmo sentido, dispõe o art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil, in verbis: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

es-trangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. Com efeito, da premissa legalmente 

estabelecida denota-se que é permitido ao juiz indeferir a gratuidade 

judiciária, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que a 

parte seja intimada para apresentar documentos que demonstrem sua 

hipossuficiência e estes revelem sua possibilidade de arcar com o 

pagamento das verbas processuais. Equivale dizer, a presunção 

conferida à declaração da parte requerente é juris tantum, devendo a 

questão da concessão ou não da justiça gratuita ser resolvida tendo em 

vista a realidade apresentada em cada caso concreto submetido à 

apreciação. De inteira pertinência ao tema versado colaciona-se o 

seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 

7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o 

benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o 

magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, 

de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Não 

prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o Tribunal 

de origem o fizer porque o autor não acostou provas da necessidade do 

benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de 

que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar 

com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou 

de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem 

nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. 3. Agravo regimental não provido (STJ AgRg no AgRg 

no AREsp 711.411/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). In casu, denota-se que o 

requerente firmou com a instituição financeira requerida um pacto de 

financiamento para aquisição de um veiculo, “pelo valor de R$ 37.990,00 

(trinta e sete mil novecentos e noventa reais) com a vendedora F C 

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS – ME, utilizando para tanto, linha de 

crédito de financiamento de veículo disponibilizada pelo Requerido, 

conforme Cédula de Crédito Bancário CP/CDC sob nº 12039000178078-1, 

dando a titulo de entrada o valor de R$ 17.010,00 (dezessete mil e dez 

reais), financiando parte do valor do veículo, mais precisamente, o valor 

de R$ 20.980,00 (vinte mil novecentos e oitenta reais), ficando o veículo 

alienado ao contrato”, demonstrando indícios de sua capacidade 

financeira, ante ao elevado valor das parcelas. No mais, denota-se que os 

documentos pessoais do requerente não foram juntados ao feito. Diante 

do exposto, DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprove sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC), 

bem como apresente seus documentos pessoais, sob pena de 

indeferimento, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do novo Código de 

Processo Civil. Sem prejuízo, REMETAM-SE os autos ao Distribuidor para 

realização do cálculo das custas eventualmente devidas, a fim de nortear 

a decisão de concessão ou não de justiça gratuita, frente aos documentos 

a serem apresentados pela parte autora. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 29 de outubro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002027-70.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GABARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES
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Autos nº 1002027-70.2018.8.11.0051 Revisional Decisão. Vistos etc. De 

elementar conhecimento que a Constituição Federal estabelece, em seu 

art. 5º, LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem falta de recursos". No mesmo sentido, 

dispõe o art. 98 do Novo Código de Processo Civil, in verbis: A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou es-trangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 

Com efeito, da premissa legalmente estabelecida denota-se que é 

permitido ao juiz indeferir a gratuidade judiciária, ainda que não impugnada 

pela parte contrária, desde que a parte seja intimada para apresentar 

documentos que demonstrem sua hipossuficiência e estes revelem sua 

possibilidade de arcar com o pagamento das verbas processuais. Equivale 

dizer, a presunção conferida à declaração da parte requerente é juris 

tantum, devendo a questão da concessão ou não da justiça gratuita ser 

resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso concreto 

submetido à apreciação. De inteira pertinência ao tema versado 

colaciona-se o seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. 

AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça 

delineia que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido 

quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados 

aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. 

Não prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o 

Tribunal de origem o fizer porque o autor não acostou provas da 

necessidade do benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a 

presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não 

possui condições de arcar com as despesas do processo sem 

comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, 

basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para 

que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. 3. Agravo 

regimental não provido (STJ AgRg no AgRg no AREsp 711.411/MT, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 

17/03/2016). In casu, denota-se que o requerente “adquiriu o veículo 

TRA/C. TRATOR/NENHUMA MARCA MODELO VOLVO/FH12 420 4X2T, 

CHASSI 9BVACFA64E702756, PLACA MEK5152, COR BRANCA, 

ANO/MODELO 2004/2004, RENAVAM 00825809657, utilizando para tanto, 

linha de crédito de financiamento de veículos disponibilizada pelo 

Requerido, financiando parte do valor do veículo, mais precisamente o 

valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), ficando o mencionado 

veículo alienado ao contrato”, demonstrando indícios de sua capacidade 

financeira, ante ao elevado valor das parcelas. No mais, verifica-se que o 

autor assumiu o pagamento de “48 (quarenta e oito) parcelas no valor de 

R$ 5.319,24 (cinco mil trezentos e dezenove reais e vinte e quatro 

centavos), das quais já quitou um total de 34 (trinta e quatro) parcelas que 

somam o valor de R$ 180.854,16 (cento e oitenta mil oitocentos e 

cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos)”. Diante do exposto, 

DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC), sob pena de 

indeferimento, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do novo Código de 

Processo Civil. Sem prejuízo, REMETAM-SE os autos ao Distribuidor para 

realização do cálculo das custas eventualmente devidas, a fim de nortear 

a decisão de concessão ou não de justiça gratuita, frente aos documentos 

a serem apresentados pela parte autora. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 30 de outubro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27422 Nr: 3995-70.2009.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Henrique Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE JESUS 

CARVALHO PIMENTEL - OAB:15912, Roney Assunção Dos Santos - 

OAB:10040-E

 Autos n° 3995-70.2009.811.0051 (27422)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

ACOLHO o pedido retro formulado pela Advogada Dra. Adriana J. 

Carvalho Pimentel, que representa os interesses do Acusado Marcos 

Henrique Martins, tendo em vista a relevância de seus fundamentos, 

notadamente por estar impossibilitada de realizar esforço físico e mental, 

por orientação médica, conforme o respectivo atestado.

DEIXO de designar, por ora, nova Sessão de Julgamento pelo E. Tribunal 

do Júri, diante da necessidade de aguardar a disponibilização da pauta de 

audiências do ano subsequente, uma vez que não há tempo hábil para 

realização do referido ato no ano corrente.

Anote-se, por fim, que a presente decisão não acarreta prejuízo ao Réu, 

por se tratar de pedido expresso da Defesa.

Intimem-se pessoalmente o Réu e as testemunhas arroladas pelas partes.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa do Réu.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 6 de novembro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 149874 Nr: 4634-73.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio de Souza Amaral, Rangel Junior 

do Nascimento, Allan Pinheiro Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375, VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - 

OAB:9331/O, Vanderlei Souza de Amorim - OAB:10207/MT

 INTIMAÇÃO dos patronos dos réus, Dr. Augusto Cesar C. Frutuoso e Dr. 

Vanderley Souza de Amorim, para informar que o processo código 

149874 encontra-se à sua disposição nesta secretaria, para oferecimento 

das razões recursais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000310-91.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT0021013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000310-91.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

acordo, conforme pedido formulado pela parte Exequente. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

06 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 
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Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002120-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS APOLINARIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE AGUIAR OAB - MT24215/O (ADVOGADO(A))

MARIANA TELLES TANURE OAB - MT22144/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 21/01/2019, 

às 09h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002120-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS APOLINARIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE AGUIAR OAB - MT24215/O (ADVOGADO(A))

MARIANA TELLES TANURE OAB - MT22144/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 21/01/2019, 

às 09h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011260-74.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN ANFILOFEV FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA EDUARDA BRITO SALA OAB - MT19200/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGÊNCIA CAMPO VERDE 3037 - BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte requerida para, no prazo legal complementar os dados bancários 

para liberação do valor, uma vez que no petitório juntado no ID: 16245180, 

faltou o número da conta e a agência bancária, dados esses 

indispensáveis para a expedição do respectivo alvará. É o que me 

cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002061-45.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS OAB - MT0020016A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 11/12/2018, 

às 15h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010146-71.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIO GOMES DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº 8010146-71.2013.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Na forma do 

artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito em execução, conforme 

pedido de 1473338. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido 

o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não efetuado o 

pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

nova intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de 

penhora on line (bacenjud). Por fim, certificado o trânsito em julgado da 

decisão e transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá 

requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do 

art. 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, 

todos do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 06 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002187-95.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUILSON GREGORIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 22/01/2019, 

às 15h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010486-10.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS CARMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

 

Sentença. Vistos etc. A Executada efetuou depósito judicial do valor da 

condenação, requerendo, portanto, a extinção da ação (ID 3306319 e 

3306316). A parte Exequente, devidamente intimada, não se manifestou 

nos autos. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado no ID 14662559 em favor da parte 

Exequente, em conta indicada a ser indicada por ela. Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 06 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010486-10.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS CARMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

 

Sentença. Vistos etc. A Executada efetuou depósito judicial do valor da 

condenação, requerendo, portanto, a extinção da ação (ID 3306319 e 

3306316). A parte Exequente, devidamente intimada, não se manifestou 

nos autos. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado no ID 14662559 em favor da parte 

Exequente, em conta indicada a ser indicada por ela. Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 06 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002048-46.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA LUCRECIA PEREIRA SOUSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 21/01/2019, 

às 15h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001030-24.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VITAL RIBEIRO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1001030-24.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme se vê 

do comprovante acostado aos autos (ID 15631675). O Exequente, por sua 

vez, concordou com o pagamento, pugnando pelo levantamento (ID 

15691713). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos (ID 15631675), em favor da 

parte Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

15691713. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 06 de novembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CRISTINA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000693-98.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Aportou aos 

autos o comprovante de depósito de ID 160760052, todavia, sem qualquer 

petição do Requerido. Assim, INTIME-SE o Requerido, por seu advogado 

constituído, para, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecer o motivo do 

depósito, sob pena de no silêncio, presumir-se o pagamento e, em 

consequência, ser liberado em favor do Requerente. Havendo 

manifestação do Requerido no sentido de que o depósito é destinado ao 

pagamento do valor da condenação, expeça-se alvará de levantamento 

em favor do Requerente, na conta informada por ele na petição de ID 

16300375, vindo-me, ao depois, conclusos para extinção pela satisfação 

da obrigação de pagar. Caso, contrário, decorrido o prazo sem resposta, 

retornem-me conclusos os autos. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde–MT, 05 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002208-71.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BAZAN BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 28/01/2019, 

às 09h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002209-56.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BAZAN BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 28/01/2019, 

às 09h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002210-41.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BAZAN BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 28/01/2019, 

às 09h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 
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arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-53.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GELVIS GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CORREA SOBRINHO OAB - MT22029/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-67.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011877-10.2010.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA DE ANDRADE MORGENSTERN (REQUERENTE)

PAULO MORGENSTERN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO OAB - MT0009581A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL ANTUNES MACEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDESIO SOARES ARAUJO JUNIOR OAB - MT0006824A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito a fim de 

dar ciência às partes do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que me 

cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-64.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito a fim de 

dar ciência às partes do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que me 

cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-67.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito a fim de 

dar ciência às partes do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que me 

cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-02.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALDENIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito a fim de 

dar ciência às partes do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que me 

cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000598-05.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE MELO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-81.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE CRISTINA SILVA DE ALMEIDA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito a fim de 

dar ciência às partes do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que me 

cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001326-46.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA SILVA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito a fim de 

dar ciência às partes do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que me 

cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-13.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HEBER SORANA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito a fim de 

dar ciência às partes do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que me 

cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000904-71.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000512-34.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WANETTE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COBRA D'AGUA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA SANTOS DA SILVA OAB - MT21677/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000512-34.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Decorrido o prazo in albis, DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, 

o que será realizado, via BacenJud, no importe de R$5.677,25 (cinco mil, 

seiscentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos), conforme 

cálculo apresentado pelo exequente, nas contas existentes da parte 

Executada – CNPJ: 00.203.748/0001-91. Em seguida, intime(m)-se a(s) 

executada(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via ele-trônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual impugna-

ção, no prazo de 5 (cinco) dias (854, §3°, CPC). Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, 

liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 07 de 

novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000539-51.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ROCHA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000539-51.2016.8.110.00511 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. DEFIRO o pedido aduzido pela Exequente para 

solicitar informações, ao departamento de trânsito, por meio do Sistema 

Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente cadastrados em 

nome do Executado. Procedida a consulta, foi DETERMINADA, desde logo, 

a indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, o Exequente como Depositário, no prazo de 

15(quinze) dias. ASSIM, caberá ao Exequente informar o local onde o 

veículo pode ser localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a 

remoção aos seus cuidados. Nessa hipótese, DETERMINO a pronta 

avaliação do bem, intimando-se as Partes para que se manifestem sobre o 

laudo correspondente. Restando a diligência infrutífera, RETORNEM-ME 

CONCLUSOS PARA ANALISE DOS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS PELO 

EXEQUENTE. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 07 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010877-04.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LAURI VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO(A))

GEORGE ROBERTO BUZETI OAB - MT0010039A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010877-04.2012.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. INDEFIRO o pedido formulado pelo Exequente no 

tocante a busca de bens em nome da Executada junto aos Cartórios de 

Registro de imóveis do Estado de Mato Grosso via CEI – Central Eletrônica 

de Integração e Informação e CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade 

de Bens, pois é certo que, não cabe ao juízo fazer cumprir atos típicos da 

parte, substituindo a sua função de diligenciar para obter informações 

úteis para o processo. INDEFIRO, também, a busca de bens pelo Sistema 

SIEL, posto que não é possível localizar bens pelo dito sistema, mas tão 

somente para busca de endereço. INDEFIRO, ainda, o pedido de busca 

pelo Renajud, pois também já foi realizado, com restrição porém, 

posteriormente sem êxito na localização do veículo. Entretanto, DEFIRO o 

pedido feito pela Exequente para solicitar informações da Receita Federal, 

por meio do Infojud, para busca de possíveis bens em nome da parte 

Executada. Infrutífera a diligência, INTIME-SE o Exequente, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, indique bens penhoráveis do Exequente, ou, em 

igual prazo, requeira o que entender de direito, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

29 de outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011602-61.2010.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVTON SCHMIDT DONINI (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARICE MARGARET GURGACZ (EXECUTADO)

SEBASTIAO AGNO BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT0009779A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011602-61.2010.8.11.0051 Execução de Sentença Sentença. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, decido. Uma vez que o Exequente 

mesmo intimado, deixou de prover o necessário ao andamento do feito (ID 

12477899), impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 485, III, do 

NCPC. Por fim, observo que, nos procedimentos próprios do Juizado 

Especial, a extinção do feito independe da prévia intimação pessoal da 

Parte. Na letra da lei: “Art. 51. (…) § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes.” Isso posto, DECLARO EXTINTA a presente ação reclamação, na 

forma do art. 485, III, do NCPC. Sem custas ou honorários. Determino a 

liberação dos valores penhorados pelo sistema Bacenjud (IDs 1191959, 

1191958 e 1191956), em favor do Exequente, em conta a ser indicada. 

Nesta data será feita a liberação da restrição de veículos (ID 8735539). 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 07 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-58.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GABRIELA BORGES ANDRADE OAB - MT23735/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO ALVARENGA MIRANDA OAB - SP261061 (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO OAB - MS6651-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000437-58.2018.811.0051 Polo Ativo: MARCIA APARECIDA RAMOS Polo 

Passivo: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e SERASA 

S.A e CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS – CNDL 

(SPC BRASIL) Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda 

prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme 

autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por MARCIA APARECIDA RAMOS contra 

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e SERASA S.A e 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS – CNDL (SPC 

BRASIL) objetivando indenização por danos morais em face de inscrição 

indevida de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte 

promovida Serasa, suscita preliminar de ilegitimidade passiva posto que 

não é administradora do apontamento da divida em seu sistema, juntando 

extrato de seu sistema (Id 14181888), no mérito, afirma a inexistência de 

ato ilícito e danos morais, requerendo a improcedência da ação. A parte 

promovida SPC Brasil, suscita preliminar de ilegitimidade passiva posto que 

o apontamento da restrição deu-se em razão de ordem da Eletromar e CDL 

de Lucas do Rio Verde, no mérito, afirma a inexistência de ato ilícito e 

danos morais e culpa exclusivo de terceiro, junta notificação prévia da 

restrição (id 14164999), requerendo a improcedência da ação. A parte 

requerida Eletromar em peça defensiva, alega inexistência dos danos 

morais em virtude da fiança prestada pela autora, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, culpa exclusiva de terceiro, 

requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar Os reclamados SERASA 

S.A e CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS – CNDL 

(SPC BRASIL) suscitam a preliminar de ilegitimidade passiva posto que não 

sejam responsáveis pelo apontamento da restrição em nome da autora, 

uma vez que, tal restrição é efetuada por meio de ordem da parte 

solicitante denominada Martinello (Eletromar). Analisando os autos, 

extrai-se que ambos os reclamados são figura ilegítima para compor o polo 

passivo da demanda, pois a inscrição lançada em nome e CPF da 

reclamante que consta na certidão negativa é de origem da Empresa 

Martinello, ora Requerida, sendo que esta, em analise preliminar, foi a 

única que usufruiu dos valores cobrados e lançados no sistema dos 

Recamados Serasa e SPC Brasil. Desta forma, há que se reconhecer a 

ilegitimidade passiva dos Réus SERASA S.A e CONFEDERAÇÃO 

NACIONAL DE DIRIGENTES LOGISTAS – CNDL (SPC BRASIL), devendo 

ambos serem retirados do polo passivo da demanda, com posterior 

extinção do feito. Acolho a preliminar dos reclamados SERASA S.A e 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS – CNDL (SPC 

BRASIL). II – Do Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo 

pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando suas 

decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação 

do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte autora juntou aos autos comprovante de 

pagamento realizado na data de 26.04.2018 (id 13108388), no valor de R$ 

139,00. Por outro lado, visualiza-se da certidão negativa que, a restrição 

ocorreu na data de 16.04.2018, ou seja, restando comprovado que a 
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autora se manteve em inadimplência em virtude da fiança prestada perante 

a Ré. Já a reclamada em sua defesa alega inexistência dos danos morais 

em virtude da fiança prestada pela autora, entende pelo descabimento da 

inversão do ônus da prova juntando notificação da divida (id 14307706), 

culpa exclusiva de terceiro, requerendo a improcedência da ação. Assim, 

insurge dos autos que a autora foi devidamente notificada da divida em 

atraso conforme se depreende do documento em anexo aos autos (id 

14307706), na forma do artigo 43, § 2º da Lei 8.078/90. Todavia, não é 

forçoso concluir, que tendo a autora efetuado o pagamento de sua 

obrigação na data da emissão da certidão, ou seja, no dia 26.04.2018, é 

evidente que a restrição não teve o seu procedimento de baixa em virtude 

do prazo que dispõe o artigo 43, § 3º da Lei 9.099/95, vejamos: Artigo 43 - 

O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às 

informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais 

e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas 

fontes. § 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus 

dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o 

arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos 

eventuais destinatários das informações incorretas. Assim, não resta 

duvida quanto a notificação da autora em face da existência da divida, 

bem como, se extrai do comprovante de pagamento anexo a inicial que a 

baixa do restritivo deve se dar no prazo assinalado de 05 dias uteis, 

conforme citado artigo da legislação consumerista. A título ilustrativo cito a 

jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE 

JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 439018120138110001/2015, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

13/03/2015, Publicado no DJE 13/03/2015). No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo a Autora cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido 

inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no 

art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, em 

relação aos reclamados SERASA S.A e CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE 

DIRIGENTES LOJISTAS – CNDL (SPC BRASIL) com fundamento no art. 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil, por ser parte ilegítima para figurar 

no polo passivo; Sem custas e honorários, consoante previsão contida 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 07 de novembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001273-31.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME RODRIGUES COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001273-31.2018.811.0051 Polo Ativo: JAIME RODRIGUES COSTA Polo 

Passivo: AGUAS DE CAMPO VERDE S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por JAIME 

RODRIGUES COSTA contra AGUAS DE CAMPO VERDE S.A objetivando 

declaração de inexistência de débito, obrigação de fazer e indenização 

por danos morais e repetição de indébito. A parte requerida em peça 

defensiva aduz preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, no 

mérito, afirma a inexistência de ilicitude e danos morais, defende a regular 

cobrança do débito em face do real consumo de agua na residência do 

Autor juntando histórico de consumo e laudo vistoria, requerendo a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar de incompetência 

do juizado especial não merece acolhimento, tendo em vista que constam 

provas suficiente para analise do mérito, conforme autoriza o artigo 32 da 

Lei 9.099/95, restando prejudicada a tese suscitada. Rejeita-se a 

preliminar. II – Mérito Compulsando os autos, extrai-se que a parte ré em 

ato conciliatório (Id 14579952), requereu a designação de audiência de 

instrução, porém no presente caso, há de ser desnecessário a dilação 

probatória em face das provas documentais carreada aos autos pelas 

partes, motivo pelo qual há de ser indeferido o pedido formulado e o 

processo encontra-se apto a prolação da sentença, conforme artigo 355, I 

do Código de Processo Civil A titulo ilustrativo, cito o entendimento da 

Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO 

– ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – 

DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO – DEVER DO MAGISTRADO EM JULGAR A LIDE 

ANTECIPADAMENTE. Não há que se falar em cerceamento de defesa, 

visto que a audiência de instrução somente pode ser realizada para 

provar fatos que não são provados com provas documentais, que é o 

caso dos autos, sendo dever do magistrado julgar o feito no estado em 

que se encontra. Rejeitada a preliminar. RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO – PLEITO DE DANO MORAL. Versa 

a presente demanda sobre pleito de indenização por danos morais ante a 

demora no conserto do veículo e má prestação de serviço pela requerida. 

Analisando todos os documentos acostados, verifico que não ficou 

demonstrada a falha da requerida. Passo a discorrer sobre os principais 

pontos que merecem atenção. A promessa de peças novas se deu pela 

seguradora, e não pela requerida, portanto, diversos fatos narrados na 

Inicial, que geraram expectativa no autor, não são responsabilidade da 

recorrida. Foi demonstrado na peça de Contestação, mov. 13, que a 

empresa necessitaria de 25 dias para concluir os reparos no veículo, 

sendo o conserto aprovado pela seguradora em 24/04/2015. Ademais, 

conforme afirmado em Contestação: “De mais a mais, como dito em linhas 

anteriores, impossível se atestar que os reparos consequentes ao 

anteriormente realizado de fato não foram originários da própria condição 
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de uso do veículo pelo Requerente, bem como da condição do próprio 

bem, já que, a bem da verdade, trata-se de veículo já com um certo tempo 

de uso.” Recurso Inominado nº.: 0021929-13.2017.811.0002 Origem: 

Juizado Especial Cível Jardim Glória Recorrente(s): VANDERLEI KENNEDY 

SCARABELLI FILHO DE OLIVEIRA Recorrido(s): AUTO ART'S CENTRO 

AUTOMOTIVO LTDA. - EPP Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 20/08/2018 ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 Pelas fotos do veículo, bem como 

pelos orçamentos acostados, verifica-se que o carro estava em 

condições críticas após o acidente, sendo necessários inúmeros reparos. 

Vejamos: Outra observação que é importante pontuar é sobre os 

documentos e as inúmeras fotos com observações alegando a má 

prestação de serviços da requerida, em processo nos Juizados Especiais. 

Pelos princípios da Simplicidade e Celeridade, não é admitida prova 

complexa e perícias. É sabido que em processos como esse é necessário 

laudo oficial para demonstrar com segurança ao julgador se os fatos 

narrados merecem acolhimento ou não. Pelo exposto, nego provimento ao 

recurso aviado e mantenho a sentença de 1° grau nos seus ulteriores 

termos. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 3 SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão”. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos 

termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as 

custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% 

sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC, 

diante da gratuidade anteriormente concedida. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de 

Direito – Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

219291320178110002/2018, Turma Recursal Única, Julgado em 

21/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018). Deste modo, embasado na 

jurisprudência e na legislação processual civil, entendo que não há em que 

se falar em cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da 

lide, ocasião em que passo analise do mérito. Extrai-se dos autos que o 

reclamante se insurge da cobrança abusiva de valores referentes aos 

meses de março no valor de R$ 218,02, Abril de 2017 no valor de R$ 

234,10, maio no valor de R$ 284,91 e junho no valor de R$ 186,61, 

registrando alto consumo após a troca do hidrômetro pela reclamada, 

juntando comprovantes de faturas pagas dos meses março, abril, maio de 

2018, julho no valor de 180,21 e fatura do mês de fevereiro no valor de R$ 

62,48 como meio de prova. A reclamada afirma que o valor da fatura é 

devido em face da continuidade do serviço prestado apresentando tela 

sistêmica e laudo de vistoria como meio de prova, requerendo a 

improcedência da ação. Ocorre, que a reclamada se limitou em sua defesa 

acerca do fato constitutivo do direito da parte autora, posto que o laudo de 

vistoria faz prova da excessiva cobrança no consumo de agua, já que no 

próprio documento trazido pela Ré consta que “foi verificado toda a 

residência e não foi constatado vazamento visível e o (HD) hidrômetro 

continua girando. há possibilidade de vazamento não visíveis”. Assim, o 

laudo demonstra que não foi registrado ausência de vazamento visível, 

também não trouxe informações do motivo do hidrômetro continuar 

girando, se na primeira parte do laudo alega que não há vazamentos, 

restando prejudicado o meio de prova utilizado pela reclamada. Já o 

reclamante juntou em sua inicial fatura referente ao mês de fevereiro de 

2018 no valor de R$ 62,48 antes da troca do hidrômetro, demonstrando de 

forma razoável o excesso do valor cobrado na fatura referente aos 

meses de março no valor de R$ 218,02, Abril de 2017 no valor de R$ 

234,10, maio no valor de R$ 284,91, junho no valor de R$ 186,61 e julho no 

valor de 180,21. Diante disso, não vislumbro que, a média de consumo de 

agua da parte autora tivesse um aumento súbito de um mês para o outro 

em razão de inexistir vazamento, conforme laudo de vistoria anexo à 

defesa da Ré. Assim, assiste razão à parte autora, devendo a reclamada 

ser responsabilizada pelo ilícito praticado, com conduta abusivas que 

exploram seus consumidores exigindo vantagem manifestamente 

excessivas, conforme determina o artigo 39, V do Código de Defesa do 

Consumidor. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, neste caso em virtude da 

inversão do ônus da prova, a parte reclamada deveria apresentar prova 

mínima da extinção do direito do Autor, não o fazendo no momento 

oportuno, resta preclusa a juntada de provas posteriores à apresentação 

da defesa. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude da 

inversão do ônus da prova esta não se desincumbiu de seu ônus. 

Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes autos e a 

revisão das faturas conforme média mensal do Autor, bem como a 

restituição do valor pago na forma simples consoante comprovantes de 

pagamento, é medida que se impõe. III – Dano Moral A controvérsia 

cinge-se em aferir se a conduta da Ré é apta a ensejar a condenação em 

danos morais, bem como se da respectiva conduta há que se reconhecer 

a ocorrência dos aludidos danos. Cediço que para a caracterização da 

obrigação de indenizar exige-se a conduta, o dano e o nexo causal entre 

a respectiva conduta e os danos. In casu, postula a parte Autora a 

reparação por danos morais sem nenhuma razão, posto que não constava 

no sistema de proteção ao crédito uma restrição em seu nome e CPF que 

tenha sido inserida pela Ré, bem como o nexo causal em relação ao dano 

moral. Não há como se acolher a pretensão da parte Autora. Explica-se. 

Em que pese restar provado que houve a cobrança de valores acima do 

consumo normal, a parte autora não demonstrou de modo satisfatório se 

existia alguma restrição em seu nome por meio de certidão expedida pelo 

Órgão de Proteção ao Crédito SPC/SERASA que tenha sido inserida pela 

Ré ou se existiu fatos que corroborasse com a lesão do direito em sua 

esfera moral, ocasião em que não há como se reconhecer que o referida 

cobrança tenha causado a Autora danos morais passíveis de 

ressarcimento. Sendo assim, é possível crer que a simples cobrança 

referente ao consumo de agua em sua residência acarreta somente meros 

aborrecimentos. Não há dúvida de que a situação apresentada causa 

desconforto para qualquer pessoa, no entanto, esse desconforto não 

pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. Tal 

entendimento encontra-se sedimentado na jur isprudência : 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. 

VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA. O mero dissabor não pode ser 

alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que 

exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições 

ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. Recurso Especial 

conhecido e provido”. (REsp 714611/PB; RECURSO ESPECIAL 

2005/0001506-0. Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098). Data de 

julgamento: 19/09/2006. Acórdão publicado no DJU em 02/10/2006) 

[grifou-se] Assim, tem-se que a situação apresentada se caracteriza 

como mero aborrecimento ou contratempo que sofre a pessoa nas 

relações diárias, absolutamente normais na vida de qualquer um. Portanto, 

não vislumbra-se dano concreto ou prova indiciária mínima de que a 

Autora tenha sido submetida à situação capaz de violar de forma 

exacerbada sua imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados pelo ordenamento pátrio. Salvo prova de efetivo dano à 

personalidade, tal situação não é suficiente a caracterizar a ocorrência de 

dano moral passível de indenização. Forçoso, portanto, concluir pela 

ausência dano moral a ser indenizado. Assim, caminho outro não há 

senão o da parcial procedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1- JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por dano morais; 2 – Condeno a reclamada ao ressarcimento 

na forma simples das faturas dos meses de março de 2018 no valor de R$ 

218,02 (comprovante de pagamento em anexo), Abril de 2018 no valor de 

R$ 234,10 (comprovante de pagamento em anexo), totalizando o valor de 

R$ 452,12 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e doze centavos) a titulo 

de danos materiais; 3- Determino que os valores da condenação pelo dano 

material sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento 

danoso (Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, 

devidos igualmente do evento danoso (Súmula 54/STJ). 2- Declaro 

inexistente os débitos relacionados às faturas referente aos meses de 

março de 2018 no valor de R$ 218,02 com vencimento na data de 27 de 

março de 2018 (comprovante de pagamento em anexo), Abril de 2018 no 

valor de R$ 234,10 com vencimento na data de 26 de abril de 2018 

(comprovante de pagamento em anexo), maio no valor de R$ 284,91 com 

vencimento na data de 28 de maio de 2018; e fatura do mês de junho de 

2018 no valor de R$ 186,61 com vencimento na data de 26 de junho de 

2018 e fatura do mês de julho de 2018 no valor de 180,21 com vencimento 

na data de 26 de julho de 2018; 3- Determino que a reclamada retifique as 
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faturas referente aos meses de março, abril, maio, junho e julho de 2018 

discutida nestes autos no prazo de 10 dias com adequação do real 

consumo da reclamante, sob pena de imposição de multa que fixo no valor 

de R$ 100,00 por dia em caso de descumprimento; Torno Definitiva a 

Liminar anteriormente concedida. Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 07 de novembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,07 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001081-35.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNO ALEXANDRINO SALES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001081-35.2017.811.0051 Polo Ativo: FRANCISCO JOSE REIS Polo 

Passivo: EDSON ALEXANDRINO SALES Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo que o presente feito 

tramita desde 26.09.2017. A parte Autora foi devidamente intimada para 

fornecer o endereço o reclamado (Id 13957167), porém requereu a 

suspensão do processo pelo prazo de 60 dias, ocasião em que 

ultrapassou o referido prazo, permanecendo inerte e nada se 

manifestando até a presente data, conforme se extrai da certidão juntada 

aos autos (id 16138251). É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. Assim prevê o artigo 485, III do Código de 

Processo Civil: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: [...]III – por 

não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias; Compulsando detidamente o feito, 

observo que a parte autora foi devidamente intimada em audiência de 

conciliação para informar novo endereço da Requerida para fins de 

citação (Id 13957167), porém requereu a suspensão do processo pelo 

prazo de 60 dias, ocasião em que ultrapassou o referido prazo, 

permanecendo inerte e nada se manifestando até a presente data, no 

entanto, conforme se extrai dos autos, o feito encontra-se paralisado há 

mais de 30 dias sem manifestação da parte Autora. Assim, a extinção e 

arquivamento do presente feito é medida que se impõe, ante o abandono 

da causa pela parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão 

do abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 16138251) 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 

485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 07 de novembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,07 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Processo Número: 1001013-51.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS XAVIER DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001013-51.2018.811.0051 Polo Ativo: ELIAS XAVIER DE MACEDO Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ELIAS XAVIER 

DE MACEDO contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização por 

danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao 

cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva suscita 

as preliminares de impossibilidade de inversão do ônus da prova e 

ausência de consulta extraída dos órgãos competente, no mérito afirma 

que agiu em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos 

morais e a legalidade na cobrança ante a regular contratação, 

possibilidade de fraude de terceiro, entende ser incabível a inversão do 

ônus da prova, requerendo a improcedência da ação, condenação ao 

pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada 

decisão estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares arguidas pela 

ré, estas se confundem com o mérito e com ele serão analisadas, motivo 

pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – 

Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de 

débito inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido 

débito é indevido, pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião 

em que esta de forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, juntando certidão SPC como meio de prova da 

negativação indevida. A reclamada alega que não praticou nenhum ato 

ilícito e que o débito discutido neste processo é exigível, tendo em vista a 

regularidade na contratação, afirmando serem inexistentes os danos 

morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo 

pelo descabimento da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores 

os argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova 

da legalidade do débito ou que este era realmente era devido ao tempo de 

sua negativação junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não 

juntou nenhum documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que 

corroborasse com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa 

somente em afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum 

documento capaz de comprovar suas assertivas, posto que não juntou 

nenhum contrato assinado pelo Autor, restando comprovado sua conduta 

ilícita. As telas sistêmicas em anexo aos autos pela Ré em sua defesa não 

demonstra a contratação de plano de telefonia pelo Autor, eis que ausente 

de tela sistêmica com dados pessoais do Autor. Por outro lado, referida 

telas sistêmicas, encontra-se desacompanhada de contrato devidamente 

assinado ou áudio, não demonstrando a contratação do serviço, ocasião 

em que não pode ser utilizado como prova em desfavor do Autor por ser 

documentos/provas produzidas de forma unilateral gerada pelo sistema da 

reclamada, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, 

preclusa a produção de provas. O ônus de provar acerca da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte 

ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 
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em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por 

fim, a parte reclamada requer a condenação do Autor como litigante de 

má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. 

Com efeito, o pleito do Autor se funda na tese de que foi atingido em sua 

honra, restando comprovado o fato alegado por este consoante 

documentação anexa aos autos. Porém, o Autor, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto ao pedido contraposto, extrai-se 

que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c Enunciado 31 do FONAJE permite ao 

Réu formular pedido que se enquadre o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem 

como, caso seja pessoa jurídica é admissível pedido contraposto. Porém, 

no caso em tela, não restou comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito 

discutido nestes autos em face da cobrança de suposto débito, 

demonstrando que referido pedido encontra-se sem respaldo para seu 

deferimento. Portanto, há de ser improcedente o pedido contraposto 

formulado pela Ré ante a inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro 

não há senão o da procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino que 

os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice 

INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que 

fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- 

Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 07 de novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da 

S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,07 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON LUIS CAPELARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000996-15.2018.811.0051 Polo Ativo: WEVERTON LUIS CAPELARI Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por WEVERTON 

LUIS CAPELARI contra BANCO BRADESCO CARTÕES S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminares de ausência de interesse de agir e 

pretensão resistida, inépcia da inicial e prescrição, no mérito, alega 

exercício regular de direito em face da regularidade na contratação, afirma 

serem inexistente os danos morais, entende pelo descabimento da 
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inversão do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. É 

o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar A preliminar em relação à inépcia da inicial arguida pela Ré em 

face da ausência de comprovante de endereço em nome do autor e 

documento unilatral não merece ser acolhida, tendo em vista que dos 

autos constam documentos suficientes para análise do mérito, 

preenchendo desta forma, os requisitos do artigo 319 do Código de 

Processo Civil, restando prejudicada a preliminar suscitada. Já as 

preliminares de ausência de interesse de agir e pretensão resistida, se 

confunde com o mérito e com ele serão analisadas, motivo pelo qual, resta 

prejudicada as preliminares arguidas. Por fim, a Ré alega em sede de 

contestação alega a preliminar de prescrição da reparação cível, porém, a 

legislação consumerista em seu artigo 27 prevê prazo prescricional de 05 

anos para o consumidor pleitear os danos ocasionados pelo fato de 

produtos ou serviços, motivo pelo qual, afasto a preliminar arguida. 

Rejeitam-se as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a 

parte reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação comercial com a parte Ré, juntando certidão SPC como meio de 

prova da negativação indevida. A reclamada alega que não praticou 

nenhum ato ilícito em face da regularidade na contratação, afirma serem 

inexistentes os danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. Apesar de 

sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos 

nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente era 

devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pela Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. Portanto, inexiste qualquer documento, tal 

como um termo de adesão que demonstrasse anuência/ciência do 

reclamante na suposta aquisição de produtos ofertados e serviços pela 

Ré, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a 

produção de provas O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida consoante a ausência de relação jurídica com a parte Autora, 

efetuou cobranças, inclusive com inclusão do nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 07 de novembro de 2018. Kelson 

G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 
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Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,07 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001300-14.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDO RAMOS EVANGELISTA 26992680110 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001300-14.2018.811.0051 Polo Ativo: VALDIR ARIONES PIMPINATTI 

JUNIOR Polo Passivo: ERALDO RAMOS EVANGELISTA - ME Vistos em 

correição. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Verifico do termo de conciliação juntado aos 

autos (Id 15290465), que houve composição amigável entre as partes, no 

que tange ao reconhecimento da divida pagando os valores pleiteado nos 

autos, fazendo-se necessário a homologação do acordo e como 

consequência a extinção do feito com resolução do mérito. Assim, 

considerando que a transação é ato bilateral com que as partes definem a 

solução do conflito que os envolve, e que produz efeito imediato entre as 

mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo levar em 

consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte que 

incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais valores, 

com a consequente aplicação da multa. Diante disso, presente os 

requisitos legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do 

mérito é medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, 

HOMOLOGO e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o 

acordo celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 07 de novembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,07 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001025-65.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR DE BARROS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001025-65.2018.811.0051 Polo Ativo: CEZAR DE BARROS CARVALHO 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por CEZAR DE 

BARROS CARVALHO contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. A parte 

requerida em peça defensiva suscita preliminares de inversão do ônus da 

prova, no mérito, afirma à legitimidade da cobrança e regularidade na 

contratação juntando contrato assinado e documentos pessoais, defende 

o exercício regular de direito, a inexistência de danos morais, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar arguida pela ré, 

se confunde com o mérito e com ele será analisada, motivo pelo qual, 

rejeito a preliminar suscitada. Rejeita-se a preliminar. II – Mérito 

Compulsando os autos, extrai-se que a parte Autora em peça 

impugnatória, requereu a declaração de incompetência do Juizado 

Especial para o julgamento da lide em face da necessidade de pericia 

grafotécnica (Id 15046015), porém no presente caso, necessário se faz 

analise minuciosa do mérito para verificar existência ou não de litigância 

de má-fé nos autos, motivo pelo qual há de ser indeferido o pedido 

formulado em virtude das provas carreadas aos autos pela Ré, conforme 

autoriza o Enunciado 90, parte final do FONAJE e artigo 32 da Lei 

9.099/95. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, 

enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes na 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação 

da Lei ao caso concreto, fundamentando suas decisões na forma do 

Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do 

Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que 

remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil 

Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais 

como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de 

ocorrência. Já a reclamada em sua defesa alega que houve contratação 

da linha do serviço pós pagos referente ao número 066-99712-2290, 

juntando documentos pessoais, contrato assinado pelo Autor, telas 

sistêmicas comprovando a relação jurídica entre as partes. Assim, insurge 
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dos autos que, os documentos juntados pela Ré demonstram claramente 

que houve contraprestação do serviço da reclamada a reclamante, 

ocasião em que se verifica claramente que a assinatura lançada naquele 

contrato é semelhante aquela exarada na procuração e documentos 

pessoais em anexo a inicial, restando demonstrando que o Reclamante 

utilizou dos serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação. A 

título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido 

inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no 

art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 07 de novembro de 2018. Kelson 

G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,07 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000957-18.2018.811.0051 Polo Ativo: MARTINHO DANTAS FALCÃO Polo 

Passivo: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - 

PADRONIZADOS NPL I Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de reclamação ajuizada 

neste Juizado Especial, sendo que o presente feito tramita desde 

29.06.2018. A parte Autora foi devidamente intimada para informar novo 

endereço da reclamada no prazo de 10 dias (Id 14889828), permanecendo 

inerte e nada se manifestando até a presente data, conforme se extrai da 

certidão juntada aos autos (id 15327209). É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. Assim prevê o artigo 485, III do 

Código de Processo Civil: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: 

[...]III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Compulsando detidamente 

o feito, observo que a parte autora foi devidamente intimada, conforme 

decisão nos autos (Id 14889828) para informar novo endereço da 

Requerida para fins de citação permaneceu inerte, no entanto, conforme 

se extrai dos autos, o feito encontra-se paralisado há mais de 30 dias sem 

manifestação da parte Autora. Assim, a extinção e arquivamento do 

presente feito é medida que se impõe, ante o abandono da causa pela 

parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão do abandono 

da causa pela parte autora que não promoveu o prosseguimento da lide, 

consoante registro nos autos (id 15327209) JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 485, inciso III do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários ante o permissivo legal 

(art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 07 de novembro de 2018. Kelson 

G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001128-72.2018.811.0051 Polo Ativo: JAQUELINE GONÇALVES DE 

ARRUDA Polo Passivo: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos e examinados. 

A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por JAQUELINE 

GONÇALVES DE ARRUDA contra NATURA COSMÉTICOS S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminar de conexão, no mérito, alega que agiu em seu 

exercício regular de direito, regular contratação juntando tela sistêmica 

com dados pessoais da autora, alega inexistência dos danos morais, 

entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo a 

improcedência da ação e a condenação ao pedido contraposto. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 
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Preliminar Extrai da defesa da Ré que esta alega como preliminar conexão 

de processos em nome da Autora e que estão sendo discutido neste 

Juízo, ocasião em que na busca efetuada no sistema PJe, verifica-se que 

a Autora possui outro processo em seu nome contra a Requerida, porém 

com discussão referente a débito distinto. Assim, entendo que o processo 

em tela deve ser julgado em separado dos demais para que a prestação 

jurisdicional seja entregue aos litigantes de forma imparcial e efetiva, 

motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada pela Ré. Rejeita-se a 

preliminar. II – Do Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo 

pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando suas 

decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação 

do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora, não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já que declara em 

sua inicial o desconhecimento do débito. Já a reclamada fundamenta sua 

defesa em relação ao exercício regular de direito, bem como regular 

contratação, juntando tela sistêmica com dados pessoais da Autora 

referente aquisição de produtos, comprovando a relação jurídica entre as 

partes e a origem do débito. Extrai-se dos autos que, os documentos 

juntados demonstram claramente que houve contraprestação do serviço 

do reclamado a reclamante, comprovando claramente a existência do 

débito e a relação jurídica entre as partes. A título ilustrativo cito a 

jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE 

JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 439018120138110001/2015, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

13/03/2015, Publicado no DJE 13/03/2015). Assim, a parte autora não 

possui provas suficientes da alegação de que a ficha cadastral em 

caráter contratual junto ao Réu é falso, pois não juntou aos autos nenhum 

documento capaz de comprovar suas alegações. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a Reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito já que declara em as inicial que desconhece referido débito, motivo 

pelo qual, resta comprovado pela Reclamada que os débitos são legítimos 

e passíveis de cobrança. Feitas colocações do conjunto probatório fático, 

entendo que não há dúvida de que tal situação causou desconforto à 

parte promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado 

como causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário 

certamente provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores 

e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Pedido Contraposto No que tange ao referido pedido, extrai-se 

dos autos que restou comprovado pela Ré à exigibilidade do crédito, 

motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido contraposto formulado em 

sua defesa. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, considerando o 

disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor de R$ 111,56 (cento e onze reais e cinquenta e seis 

centavos); Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 07 de novembro de 2018. Kelson 

G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001127-87.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GONCALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001127-87.2018.811.0051 Polo Ativo: JAQUELINE GONÇALVES DE 

ARRUDA Polo Passivo: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos e examinados. 

A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por JAQUELINE 

GONÇALVES DE ARRUDA contra NATURA COSMÉTICOS S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 
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e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminar de conexão, no mérito, alega que agiu em seu 

exercício regular de direito, regular contratação juntando tela sistêmica 

com dados pessoais da autora, alega inexistência dos danos morais, 

entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo a 

improcedência da ação e a condenação ao pedido contraposto. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar Extrai da defesa da Ré que esta alega como preliminar conexão 

de processos em nome da Autora e que estão sendo discutido neste 

Juízo, ocasião em que na busca efetuada no sistema PJe, verifica-se que 

a Autora possui outro processo em seu nome contra a Requerida, porém 

com discussão referente a débito distinto. Assim, entendo que o processo 

em tela deve ser julgado em separado dos demais para que a prestação 

jurisdicional seja entregue aos litigantes de forma imparcial e efetiva, 

motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada pela Ré. Rejeita-se a 

preliminar. II – Do Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo 

pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando suas 

decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação 

do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora, não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já que declara em 

sua inicial o desconhecimento do débito. Já a reclamada fundamenta sua 

defesa em relação ao exercício regular de direito, bem como regular 

contratação, juntando tela sistêmica com dados pessoais da Autora 

referente aquisição de produtos, comprovando a relação jurídica entre as 

partes e a origem do débito. Extrai-se dos autos que, os documentos 

juntados demonstram claramente que houve contraprestação do serviço 

do reclamado a reclamante, comprovando claramente a existência do 

débito e a relação jurídica entre as partes. A título ilustrativo cito a 

jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE 

JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 439018120138110001/2015, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

13/03/2015, Publicado no DJE 13/03/2015). Assim, a parte autora não 

possui provas suficientes da alegação de que a ficha cadastral em 

caráter contratual junto ao Réu é falso, pois não juntou aos autos nenhum 

documento capaz de comprovar suas alegações. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a Reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito já que declara em as inicial que desconhece referido débito, motivo 

pelo qual, resta comprovado pela Reclamada que os débitos são legítimos 

e passíveis de cobrança. Feitas colocações do conjunto probatório fático, 

entendo que não há dúvida de que tal situação causou desconforto à 

parte promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado 

como causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário 

certamente provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores 

e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Pedido Contraposto No que tange ao referido pedido, extrai-se 

dos autos que restou comprovado pela Ré à exigibilidade do crédito, 

motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido contraposto formulado em 

sua defesa. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, considerando o 

disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor de R$ 111,57 (cento e onze reais e cinquenta e sete 

centavos); Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 07 de novembro de 2018. Kelson 

G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,07 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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1001096-67.2018.811.0051 Polo Ativo: CREONICE ANTONIA DA SILVA 

Polo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por CREONICE 

ANTONIA DA SILVA contra BANCO BRADESCO CARTÕES S.A 

objetivando indenização por danos morais em face de inscrição indevida 

de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida 

em peça defensiva suscita preliminar de inépcia da inicial, ausência de 

interesse de agir, conexão e incompetência do Juizado Especial Cível, no 

mérito, afirma que agiu em seu exercício regular de direito juntando faturas 

e termo de adesão, alega inexistência dos danos morais, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação e a condenação a litigância de má-fé. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar As preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse de 

agir arguidas pela Requerida se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, restando prejudicada as preliminares suscitadas. Extrai da 

defesa da Ré que esta alega como preliminar conexão de processos em 

nome da Autora e que estão sendo discutido neste Juízo, ocasião em que 

na busca efetuada no sistema PJe, verifica-se que a Autora possui outro 

processo em seu nome contra a Requerida, porém com discussão 

referente a débito distinto. Assim, entendo que o processo em tela deve 

ser julgado em separado dos demais para que a prestação jurisdicional 

seja entregue aos litigantes de forma imparcial e efetiva, motivo pelo qual, 

rejeito a preliminar suscitada pela Ré. Por fim, a preliminar de 

incompetência do juizado especial não merece prosperar, tendo em vista 

que foram juntado aos autos documentos suficientes para a identificação 

dos pedidos da parte autora, restando claro a desnecessidade de 

realização de perícia, conforme autoriza o artigo 32 da Lei 9.099/95, 

motivo pelo qual , afasto a preliminar suscitada pela Ré. Rejeita-se as 

preliminares. II – Do Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo 

pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando suas 

decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação 

do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora possui outras inscrições em seu 

nome e CPF. Todavia, a Reclamante não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já que declara em 

sua inicial o desconhecimento do débito. Contudo, em que pese à alegação 

da autora de que não teria mantido relação comercial com a reclamada não 

merece acolhimento, pois verifica-se que Ré em sua defesa demonstrou 

relação jurídica entre as partes por meio das faturas, documentos 

pessoais e contrato assinado pela reclamante anexo a contestação. 

Assim, insurge dos autos que, os documentos juntados pela Ré 

demonstram claramente que houve contraprestação do serviço da 

reclamada a reclamante, ocasião em que se verifica claramente que a 

assinatura lançada naquele contrato é idêntica aquela exarada na 

procuração, documentos pessoais em anexo a inicial e termo de 

conciliação, restando demonstrando que a Reclamante utilizou dos 

serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação. A título 

ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, entendo que a parte autora não possui provas 

suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos 

autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, 

conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão 

o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Feitas colocações do conjunto 

probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação causou 

desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não pode ser 

considerado como causador de dano moral indenizável. Pensamento 

contrário certamente provocaria a industrialização do dano moral, já que 

dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, 

ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da Autora se 

funda na tese de que foi atingida em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, a Autora, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; Sem custas e honorários advocatícios, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 
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homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 07 de novembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001094-97.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CREONICE ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001094-97.2018.811.0051 Polo Ativo: CREONICE ANTONIA DA SILVA 

Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por CREONICE 

ANTONIA DA SILVA contra BANCO BRADESCO S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminar de inépcia da inicial, ausência de interesse de 

agir e conexão, no mérito, afirma que agiu em seu exercício regular de 

direito juntando faturas, alega inexistência dos danos morais, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As preliminares de inépcia da 

inicial e ausência de interesse de agir arguidas pela Requerida se 

confundem com o mérito e com ele serão analisadas, restando prejudicada 

as preliminares suscitadas. Por fim, extrai da defesa da Ré que esta alega 

como preliminar conexão de processos em nome da Autora e que estão 

sendo discutido neste Juízo, ocasião em que na busca efetuada no 

sistema PJe, verifica-se que a Autora possui outro processo em seu nome 

contra a Requerida, porém com discussão referente a débito distinto. 

Assim, entendo que o processo em tela deve ser julgado em separado dos 

demais para que a prestação jurisdicional seja entregue aos litigantes de 

forma imparcial e efetiva, motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada 

pela Ré. Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos 

deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, 

fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, 

facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo 

art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em consonância ao 

precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de 

cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve 

ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora possui outras inscrições em seu 

nome e CPF. Todavia, a Reclamante não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já que declara em 

sua inicial o desconhecimento do débito. Contudo, em que pese à alegação 

da autora de que não teria mantido relação comercial com a reclamada não 

merece acolhimento, pois verifica-se que Ré em sua defesa demonstrou 

relação jurídica entre as partes por meio das faturas anexo a contestação 

e pela emissão de 02 cartão de crédito, sendo um denominado “VISA 

NACIONAL nº 4551811095719584 e ELO NACIONAL nº 

6363680019966602”. Assim, entendo que a parte autora não possui 

provas suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou 

aos autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No 

caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício 

regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses 

autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, 

senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de 

Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código 

Civil vigente. Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu 

mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida 

cobrança e a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção 

ao crédito, motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os 

débitos são legítimos e passíveis de cobrança. Feitas colocações do 

conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação 

causou desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não 

pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. 

Pensamento contrário certamente provocaria a industrialização do dano 

moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, 

infelizmente, ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais, bem como declaração da 

inexistência do débito. Assim, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, 

considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT,07 de novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001018-73.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

INDANESA SILVA ESCOCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001018-73.2018.811.0051 Polo Ativo: IDANESA SILVA ESCOCIO Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por IDANESA SILVA 

ESCOCIO contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização por 

danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, bem 

como a declaração de inexistência do débito. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminares de prescrição, inversão do ônus da prova 

e ausência de consulta junto ao órgãos competente, no mérito, afirma à 

legitimidade da cobrança e regularidade na contratação juntando contrato 

assinado, documentos pessoais, tela sistêmica e faturas, defende o 

exercício regular de direito, a inexistência de danos morais, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação e a condenação a litigância de má-fé e pedido 

contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Preliminar A Ré alega em sede de contestação alega a 

preliminar de prescrição da reparação cível, porém, a legislação 

consumerista em seu artigo 27 prevê prazo prescricional de 05 anos para 

o consumidor pleitear os danos ocasionados pelo fato de produtos ou 

serviços, motivo pelo qual, afasto a preliminar arguida. Já as preliminares 

arguida pela ré, se confundem com o mérito e com ele serão analisadas, 

motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se as 

preliminares. II – Mérito Compulsando os autos, extrai-se que a parte 

Autora em peça impugnatória, requereu a declaração de incompetência do 

Juizado Especial para o julgamento da lide em face da necessidade de 

pericia grafotécnica (Id 15099907), porém no presente caso, necessário 

se faz analise minuciosa do mérito para verificar existência ou não de 

litigância de má-fé nos autos, motivo pelo qual há de ser indeferido o 

pedido formulado em virtude das provas carreadas aos autos pela Ré, 

conforme autoriza o Enunciado 90, parte final do FONAJE e artigo 32 da 

Lei 9.099/95. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, 

enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes na 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação 

da Lei ao caso concreto, fundamentando suas decisões na forma do 

Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do 

Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que 

remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil 

Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais 

como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de 

ocorrência. Já a reclamada em sua defesa alega que houve contratação 

da linha do serviço pós pagos, juntando documentos pessoais, contrato 

assinado pela Autora, telas sistêmicas comprovando a relação jurídica 

entre as partes. Assim, insurge dos autos que, os documentos juntados 

pela Ré demonstram claramente que houve contraprestação do serviço da 

reclamada a reclamante, ocasião em que se verifica claramente que a 

assinatura lançada naquele contrato é semelhante aquela exarada na 

procuração, documentos pessoais em anexo a inicial e termo de 

conciliação, restando demonstrando que a Reclamante utilizou dos 

serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação. A título 

ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da Autora se 
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funda na tese de que foi atingida em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, a Autora, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. IV – Pedido Contraposto No que 

tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela 

Ré à exigibilidade do crédito, motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido 

contraposto formulado em sua defesa. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor de R$ 128,17 (cento e vinte e oito reais e dezessete 

centavos); Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 07 de novembro de 2018. Kelson 

G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,07 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001043-86.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE PINTO MARTINS BARTZ (REQUERENTE)
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001043-86.2018.811.0051 Polo Ativo: CAROLINE PINTO MARTINS BARTZ 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por CAROLINE 

PINTO MARTINS BARTZ contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. A parte 

requerida em peça defensiva suscita preliminares de eventual pedido de 

desistência, inversão do ônus da prova e ausência de consulta junto ao 

órgãos competente, no mérito, afirma à legitimidade da cobrança e 

regularidade na contratação juntando contrato assinado e documentos 

pessoais, defende o exercício regular de direito, a inexistência de danos 

morais, entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, 

requerendo ainda a improcedência da ação e a condenação a litigância de 

má-fé e pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As preliminares arguida pela 

ré, se confundem com o mérito e com ele serão analisadas, motivo pelo 

qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – 

Mérito Compulsando os autos, extrai-se que a parte Autora em peça 

impugnatória, requereu a declaração de incompetência do Juizado 

Especial para o julgamento da lide em face da necessidade de pericia 

grafotécnica (Id 15149832), porém no presente caso, necessário se faz 

analise minuciosa do mérito para verificar existência ou não de litigância 

de má-fé nos autos, motivo pelo qual há de ser indeferido o pedido 

formulado em virtude das provas carreadas aos autos pela Ré, conforme 

autoriza o Enunciado 90, parte final do FONAJE e artigo 32 da Lei 

9.099/95. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, 

enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes na 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação 

da Lei ao caso concreto, fundamentando suas decisões na forma do 

Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do 

Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que 

remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil 

Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais 

como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de 

ocorrência. Já a reclamada em sua defesa alega que houve contratação 

da linha do serviço pós pagos, juntando documentos pessoais, contrato 

assinado pela Autora, telas sistêmicas comprovando a relação jurídica 

entre as partes. Assim, insurge dos autos que, os documentos juntados 

pela Ré demonstram claramente que houve contraprestação do serviço da 

reclamada a reclamante, ocasião em que se verifica claramente que a 

assinatura lançada naquele contrato é semelhante aquela exarada na 

procuração e documentos pessoais em anexo a inicial, restando 

demonstrando que o Reclamante utilizou dos serviços prestados pela Ré 

sem a devida contraprestação. A título ilustrativo cito a jurisprudência da 

Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – 

ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 
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ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. IV – Pedido Contraposto No que 

tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela 

Ré à exigibilidade do crédito, porém, ausente à liquidez, pois a Ré não 

apresentou valores líquidos para efeito de condenação, motivo pelo qual, 

há de ser indeferido o pedido contraposto formulado em sua defesa. 

Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

V – Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no art. 

6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; JULGO IMPROCEDENTE 

O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem custas e honorários advocatícios, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 07 de novembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,07 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001090-60.2018.811.0051 Polo Ativo: MARIA APARECIDA BATISTA DE 

SOUZA Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por MARIA 

APARECIDA BATISTA DE SOUZA contra BANCO BRADESCO S.A 

objetivando indenização por danos morais em face de inscrição indevida 

de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida 

em peça defensiva suscita preliminares de inépcia da inicial e prescrição, 

no mérito, alega exercício regular de direito em face da regularidade na 

contratação, afirma serem inexistente os danos morais, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação e aplicação da Sumula 385 STJ. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A 

preliminar em relação à inépcia da inicial arguida pela Ré em face da 

ausência de certidão oficial extraída do SPC não merece ser acolhida, 

tendo em vista que dos autos constam documentos suficientes para 

análise do mérito, preenchendo desta forma, os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, restando prejudicada a preliminar suscitada. Por 

fim, a Ré alega em sede de contestação alega a preliminar de prescrição 

da reparação cível, porém, a legislação consumerista em seu artigo 27 

prevê prazo prescricional de 05 anos para o consumidor pleitear os danos 

ocasionados pelo fato de produtos ou serviços, motivo pelo qual, afasto a 

preliminar arguida. Rejeitam-se as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se 

dos autos que a parte reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, 

alegando que é inexistente, posto que referido débito é indevido, pois 

jamais manteve relação comercial com a parte Ré, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito em face da regularidade na contratação, afirma 

serem inexistentes os danos morais, entende pelo descabimento da 

inversão do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pela Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. Portanto, inexiste qualquer documento, tal 

como um termo de adesão que demonstrasse anuência/ciência do 

reclamante na suposta aquisição de produtos e serviços ofertados pela 

Ré, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a 

produção de provas O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Já em 

relação à aplicação da Sumula 385 STJ, verifica-se que referida ordem 

não se aplica ao caso concreto em virtude da autora estar discutindo as 

restrições em outros processos, motivo pelo qual, afasto aplicação da 

Sumula em questão em virtude da ausência de prova do débito. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida consoante a ausência de relação jurídica com a parte Autora, 
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efetuou cobranças, inclusive com inclusão do nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 07 de novembro de 2018. Kelson 

G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,07 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001097-52.2018.811.0051 Polo Ativo: VALTER PEREIRA SILVA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por VALTER 

PEREIRA SILVA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização 

por danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, 

bem como a declaração de inexistência do débito. A parte requerida em 

peça defensiva suscita preliminares de inversão do ônus da prova e 

ausência de consulta junto ao órgãos competente, no mérito, afirma à 

legitimidade da cobrança e regularidade na contratação juntando contrato 

assinado, documentos pessoais, tela sistêmica e faturas, defende o 

exercício regular de direito, a inexistência de danos morais, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação e a condenação a litigância de má-fé e pedido 

contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Preliminar As preliminares arguida pela ré, se confundem com o 

mérito e com ele serão analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares 

suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – Mérito A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe 

aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 
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relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência. Já a reclamada em 

sua defesa alega que houve contratação da linha do serviço pós pagos, 

juntando documentos pessoais, contrato assinado pela Autora, telas 

sistêmicas comprovando a relação jurídica entre as partes. Assim, insurge 

dos autos que, os documentos juntados pela Ré demonstram claramente 

que houve contraprestação do serviço da reclamada a reclamante, 

ocasião em que se verifica claramente que a assinatura lançada naquele 

contrato é semelhante aquela exarada na procuração, documentos 

pessoais em anexo a inicial e termo de conciliação, restando 

demonstrando que a Reclamante utilizou dos serviços prestados pela Ré 

sem a devida contraprestação. A título ilustrativo cito a jurisprudência da 

Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – 

ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da Autora se 

funda na tese de que foi atingida em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, a Autora, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. IV – Pedido Contraposto No que 

tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela 

Ré à exigibilidade do crédito, motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido 

contraposto formulado em sua defesa. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor de R$ 131,77 (cento e trinta e um reais e setenta e sete 

centavos); Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 07 de novembro de 2018. Kelson 

G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,07 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-90.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DARIEL MARLLON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001088-90.2018.811.0051 Polo Ativo: DARIEL MARLLON DA SILVA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por DARIEL 

MARLLON DA SILVA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. A parte 

requerida em peça defensiva suscita preliminares de julgamento 

antecipado da lide, inépcia da inicial e inversão do ônus da prova e 

ausência de certidão original expedida pelo órgão competente SPC, no 

mérito, afirma à legitimidade da cobrança e regularidade na contratação 

juntando tela sistêmica, defende o exercício regular de direito, a 

inexistência de danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação e a 

condenação a litigância de má-fé e pedido contraposto. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As 

preliminares arguida pela ré, se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 
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e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo 

pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando suas 

decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação 

do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência. Já a reclamada em 

sua defesa alega que houve contratação da linha do serviço pós pagos, 

juntando telas sistêmicas com dados pessoais do Autor, histórico de 

pagamentos e débito em aberto no valor de R$ 68,90 comprovando a 

relação jurídica entre as partes. Assim, insurge dos autos que, as telas 

sistêmicas juntadas pela Ré trazem em seu conteúdo dados pessoais do 

Autor, com endereço e CEP, bem como o valor em aberto da referida linha 

celular cancelada. Assim, entendo que a tela sistêmica, neste caso, há de 

ser admitida como meio de prova da contratação, afastando desta forma a 

possibilidade de aquisição fraudulenta, revelando claramente que houve 

contraprestação do serviço da reclamada ao reclamante, evidenciando 

que o Reclamante utilizou dos serviços prestados pela Ré sem a devida 

contraprestação. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma 

Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da Autora se 

funda na tese de que foi atingida em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, a Autora, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. IV – Pedido Contraposto No que 

tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela 

Ré à exigibilidade do crédito, motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido 

contraposto formulado em sua defesa. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor de R$ 68,90 (sessenta e oito reais e noventa centavos); 

Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 07 de novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,07 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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1001075-91.2018.811.0051 Polo Ativo: VALDEIR GONÇALVES DE 

ARRUDA Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por VALDEIR 

GONÇALVES DE ARRUDA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. A parte 

requerida em peça defensiva suscita preliminares de inépcia da inicial e 

inversão do ônus da prova e ausência de certidão original expedida pelo 

órgão competente SPC, no mérito, afirma à legitimidade da cobrança e 

regularidade na contratação juntando tela sistêmica, defende o exercício 

regular de direito, a inexistência de danos morais, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação e a condenação a litigância de má-fé e pedido 

contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Preliminar As preliminares arguida pela ré, se confundem com o 

mérito e com ele serão analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares 

suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – Mérito A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe 

aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência. Já a reclamada em 

sua defesa alega que houve contratação da linha do serviço pós pagos 

no plano “VIVO CONTROLE” referente a linha celular nº 066-99715-6227, 

juntando telas sistêmicas com dados pessoais do Autor, histórico de 

pagamentos e débito em aberto no valor de R$ 221,97 comprovando a 

relação jurídica entre as partes. Assim, insurge dos autos que, as telas 

sistêmicas juntadas pela Ré trazem em seu conteúdo dados pessoais do 

Autor, com endereço e CEP, bem como o valor em aberto da referida linha 

celular cancelada. Assim, entendo que a tela sistêmica, neste caso, há de 

ser admitida como meio de prova da contratação, afastando desta forma a 

possibilidade de aquisição fraudulenta, revelando claramente que houve 

contraprestação do serviço da reclamada ao reclamante, evidenciando 

que o Reclamante utilizou dos serviços prestados pela Ré sem a devida 

contraprestação. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma 

Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da Autora se 

funda na tese de que foi atingida em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, a Autora, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; Sem custas e honorários advocatícios, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 07 de novembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001141-71.2018.811.0051 Polo Ativo: IRENI CRISTOVÃO DA SILVA 

RIBEIRO Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por IRENI 

CRISTOVÃO DA SILVA RIBEIRO contra TELEFONICA BRASIL S.A 

objetivando indenização por danos morais por ter seu nome inscrito no 

cadastro de inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do 

débito. A parte requerida em peça defensiva suscita preliminares de 

julgamento antecipado da lide, inépcia da inicial e inversão do ônus da 

prova e ausência de certidão original expedida pelo órgão competente 

SPC, no mérito, afirma à legitimidade da cobrança e regularidade na 

contratação juntando tela sistêmica, defende o exercício regular de direito, 

a inexistência de danos morais, entende pelo descabimento da inversão 

do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação e a 

condenação a litigância de má-fé e pedido contraposto. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As 

preliminares arguida pela ré, se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo 

pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando suas 

decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação 

do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência. Já a reclamada em 

sua defesa alega que houve contratação da linha do serviço pós pagos, 

juntando telas sistêmicas com dados pessoais do Autor, histórico de 

pagamentos e débito em aberto no valor de R$ 152,77 comprovando a 

relação jurídica entre as partes. Assim, insurge dos autos que, as telas 

sistêmicas juntadas pela Ré trazem em seu conteúdo dados pessoais do 

Autor, com endereço e CEP, bem como o valor em aberto da referida linha 

celular cancelada. Assim, entendo que a tela sistêmica, neste caso, há de 

ser admitida como meio de prova da contratação, afastando desta forma a 

possibilidade de aquisição fraudulenta, revelando claramente que houve 

contraprestação do serviço da reclamada ao reclamante, evidenciando 

que o Reclamante utilizou dos serviços prestados pela Ré sem a devida 

contraprestação. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma 

Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da Autora se 

funda na tese de que foi atingida em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, a Autora, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. IV – Pedido Contraposto No que 

tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela 

Ré à exigibilidade do crédito, motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido 

contraposto formulado em sua defesa. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 
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considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor de R$ 152,77 (cento e cinquenta e dois reais e setenta 

e sete centavos); Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 07 de novembro de 2018. Kelson 

G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,07 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001188-45.2018.811.0051 Polo Ativo: ONELIO ALVES LUIZ Polo Passivo: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ONELIO ALVES 

LUIZ contra BANCO BRADESCO CARTÕES S.A objetivando indenização 

por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto 

ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva 

suscita preliminares de ausência de interesse de agir, incompetência do 

Juizado Especial Cível, prescrição e ausência de pretensão resistida, no 

mérito, afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega 

inexistência dos danos morais, juntando contrato assinado, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação e a condenação a litigância de má-fé. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar A preliminar de incompetência do juizado especial não merece 

prosperar, tendo em vista que foram juntado aos autos documentos 

suficientes para analise do mérito, restando claro a desnecessidade de 

realização de perícia, conforme autoriza o artigo 32 da Lei 9.099/95, 

motivo pelo qual , afasto a preliminar suscitada pela Ré. As preliminares 

suscitadas em face da ausência de interesse de agir e pretensão resistida 

pela Requerida se confundem com o mérito e com ele serão analisadas, 

motivo pelo qual, afasto as preliminares arguidas. Por fim, a Ré alega em 

sede de contestação alega a preliminar de prescrição da reparação cível, 

porém, a legislação consumerista em seu artigo 27 prevê prazo 

prescricional de 05 anos para o consumidor pleitear os danos 

ocasionados pelo fato de produtos ou serviços, motivo pelo qual, afasto a 

preliminar arguida. Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito Compulsando 

os autos, extrai-se que a parte Autora requereu a desistência do 

processo entendendo ser o Juizado Especial incompetente para o 

julgamento da lide em face da necessidade de pericia grafotécnica (Id 

15362443), porém, necessário se faz analise minuciosa do mérito para 

verificar existência ou não de litigância de má-fé nos autos, motivo pelo 

qual há de ser indeferido o pedido formulado, conforme autoriza o 

Enunciado 90, parte final do FONAJE e artigo 32 da Lei 9.099/95. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os 

argumentos deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso 

concreto, fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do 

FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de 

Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que remete 

analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em 

consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte Autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais 

como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de 

ocorrência, já que declara em sua inicial o desconhecimento do débito. 

Contudo, em que pese à alegação da autora de que não teria mantido 

relação comercial com a reclamada não merece acolhimento, pois 

verifica-se que Ré em sua defesa juntou contrato assinado pelo Autor 

referente aquisição de produtos e serviços bancários, tal como, cartão de 

crédito, comprovando a relação jurídica entre as partes. Extrai-se dos 

autos que, os documentos juntados pela Ré demonstram claramente que 

houve contraprestação do serviço do reclamado ao reclamante, bem como 

a assinatura do contrato é semelhante à assinatura do termo de 

conciliação e procuração, comprovando claramente que a reclamante 

utilizou o serviço do reclamado. A título ilustrativo cito a jurisprudência da 

Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – 

ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, entendo que a parte autora não possui provas 
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suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos 

autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, 

conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão 

o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo o 

Autor cumprir com suas obrigações assumida em face da celebração do 

contrato da prestação dos serviços ofertados pela empresa ré. Ainda em 

sede de contestação, a Ré requer aplicação da Sumula 385 do STJ, por se 

tratar a matéria de inscrição pré-existente. Diante do caso em comento, 

entendo que a aplicação da Sumula é completamente descabível a matéria 

discutida nestes autos, pois o débito oriundo da negativação, trata-se de 

divida contraída pela parte Autora que não foi devidamente paga, 

conforme provas dos autos, restando assim, a comprovação da 

inaplicabilidade da Sumula 385 STJ. Feitas colocações do conjunto 

probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação causou 

desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não pode ser 

considerado como causador de dano moral indenizável. Pensamento 

contrário certamente provocaria a industrialização do dano moral, já que 

dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, 

ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da Autora se 

funda na tese de que foi atingida em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, a Autora, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; Sem custas e honorários advocatícios, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 07 de novembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001153-85.2018.811.0051 Polo Ativo: MARIA CREUSA FELIX DOS 

SANTOS Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por MARIA CREUSA 

FELIX DOS SANTOS contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. A parte 

requerida em peça defensiva suscita preliminares de eventual pedido de 

desistência, inversão do ônus da prova, no mérito, afirma à legitimidade da 

cobrança e regularidade na contratação juntando contrato assinado e 

documentos pessoais, defende o exercício regular de direito, a 

inexistência de danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação e a 

condenação a litigância de má-fé e pedido contraposto. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As 

preliminares arguida pela ré, se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Mérito Compulsando os autos, extrai-se que a parte 

Autora em peça impugnatória, requereu a declaração de incompetência do 

Juizado Especial para o julgamento da lide em face da necessidade de 

pericia grafotécnica (Id 15285685), porém no presente caso, necessário 

se faz analise minuciosa do mérito para verificar existência ou não de 

litigância de má-fé nos autos, motivo pelo qual há de ser indeferido o 

pedido formulado em virtude das provas carreadas aos autos pela Ré, 

conforme autoriza o Enunciado 90, parte final do FONAJE e artigo 32 da 

Lei 9.099/95. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, 

enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes na 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação 

da Lei ao caso concreto, fundamentando suas decisões na forma do 

Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do 

Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que 

remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil 

Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 
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ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais 

como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de 

ocorrência. Já a reclamada em sua defesa alega que houve contratação 

da linha do serviço pós pagos referente a linha celular nº 66-99978-8045, 

juntando documentos pessoais, contrato assinado pela Autora, telas 

sistêmicas com dados pessoais, histórico de pagamento com débito em 

aberto no valor de R$ 182,59 comprovando a relação jurídica entre as 

partes. Assim, insurge dos autos que, as telas sistêmicas neste caso 

devem ser admitidas como meio de prova por constar nitidamente os 

dados pessoais da autora, bem como endereço e CEP, vindo esta 

acompanhada de contrato, afastando assim a aquisição de serviços por 

meios fraudulentos. Por outro lado, os documentos juntados pela Ré 

revelam claramente que houve contraprestação do serviço da reclamada 

a reclamante, ocasião em que se verifica claramente que a assinatura 

lançada naquele contrato é a “rogo” assemelhando-se aquela exarada no 

termo de conciliação e procuração em anexo a inicial, restando 

demonstrando que o Reclamante utilizou dos serviços prestados pela Ré 

sem a devida contraprestação. A título ilustrativo cito a jurisprudência da 

Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – 

ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. IV – Pedido Contraposto No que 

tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela 

Ré à exigibilidade do crédito, motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido 

contraposto formulado em sua defesa. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor de R$ 182,59 (cento e oitenta e dois reais e cinquenta e 

nove centavos); Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 07 de novembro de 2018. Kelson 

G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000502-53.2018.811.0051 Polo Ativo: ARLENE PEREIRA DE ALMEIDA 

Polo Passivo: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

ARLENE PEREIRA DE ALMEIDA contra EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA objetivando indenização por danos morais por 

ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, bem como a 

declaração de inexistência do débito. A parte requerida em peça 

defensiva alega como matéria preliminar de prescrição, no mérito, afirma a 

legitimidade da cobrança e regularidade da contratação, exercício regular 

de direito juntando tela sistêmica com dados pessoais do Autor, defende a 

inexistência de danos morais ante ausência de provas, o descabimento de 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação e 

condenação ao pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A Ré alega em sede de 

contestação alega a preliminar de prescrição da reparação cível, porém, a 

legislação consumerista em seu artigo 27 prevê prazo prescricional de 05 

anos para o consumidor pleitear os danos ocasionados pelo fato de 

produtos ou serviços, motivo pelo qual, afasto a preliminar arguida. 

Rejeita-se a preliminar. II – Do Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe 

aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 
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Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte autora possui outras inscrições em seu 

nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito SPC. Por outro lado, 

observa-se que inexistem aos autos provas substanciais capazes de 

comprovar o dano, tais como comprovante de pagamento, ou neste caso, 

um boletim de ocorrência, já que alega o desconhecimento do débito. Já a 

reclamada juntou tela de seu sistema comprovando a relação jurídica entre 

as partes, bem como débitos em aberto em virtude da aquisição do serviço 

de plano de TV por assinatura referente ao contrato nº 021/07388767-1, 

adquirido na data de 05.08.2013, atualmente cancelada por falta de 

pagamento, junta tela sistêmica com débito em aberto no valor de R$ 

151,00, bem como tela com histórico de pagamento. Assim, insurge dos 

autos que, as telas sistêmicas juntadas pela Ré trazem em seu conteúdo 

dados pessoais da Autora, com endereço e CEP, bem como o valor em 

aberto da referida instalação da TV por assinatura que atualmente 

encontra-se cancelada. Assim, entendo que a tela sistêmica, neste caso, 

há de ser admitida como meio de prova da contratação, afastando desta 

forma a possibilidade de aquisição fraudulenta, revelando claramente que 

houve contraprestação do serviço da reclamada ao reclamante, 

evidenciando que a Reclamante utilizou dos serviços prestados pela Ré 

sem a devida contraprestação. A título ilustrativo cito a jurisprudência da 

Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – 

ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de TV por 

assinatura ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois 

sequer juntou aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No 

caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício 

regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses 

autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, 

senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de 

Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código 

Civil vigente. Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu 

mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida 

cobrança em relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, motivo pelo qual, resta comprovado pela reclamada 

que os débitos são legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo a parte autora cumprir com suas obrigações assumida em 

face da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Pedido Contraposto No que tange ao referido pedido, extrai-se 

dos autos que restou comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito, 

motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido contraposto formulado em 

sua defesa. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, considerando o 

disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor de R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais); Sem 

custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 07 de novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001224-87.2018.811.0051 Polo Ativo: ORLANDO DE SANTANA Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ORLANDO DE 

SANTANA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização por 

danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao 

cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva suscita 

as preliminares de inépcia da inicial, impossibilidade de inversão do ônus 

da prova e ausência de certidão original expedida pelo órgão competente 

SPC, no mérito afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega 

inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança ante a regular 

contratação, entende ser incabível a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da ação, condenação à litigância de má-fé e 

ao pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares 

arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 
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as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As telas sistêmicas em anexo aos autos 

pela Ré em sua defesa, apesar de ser admitido como meio de prova da 

regularidade na contratação, entendo que referida tela extraída do sistema 

da Requerida deve estar legíveis, bem como apresentar dados pessoais 

do contratante, como por exemplo, endereço, inscrições do número de 

CPF e RG, números de celular e contrato de prestação do serviço. Diante 

disso, da forma que se encontra as telas sistêmicas acopladas aos autos, 

ou seja sem informações cadastrais, deveria estas, no mínimo estar 

acompanhada de contrato devidamente assinado ou áudio, para 

demonstrar a relação consumerista entre as partes envolvidas na lide, 

motivo pelo qual, resta prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, 

preclusa a produção de provas. O ônus de provar acerca da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte 

ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em 

que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por 

fim, a parte reclamada requer a condenação da Autora como litigante de 

má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. 

Com efeito, o pleito da Autora se funda na tese de que foi atingida em sua 

honra, restando comprovado o fato alegado por esta consoante 

documentação anexa aos autos. Porém, a Autora, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto ao pedido contraposto, extrai-se 

que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c Enunciado 31 do FONAJE permite ao 

Réu formular pedido que se enquadre o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem 

como, caso seja pessoa jurídica é admissível pedido contraposto. Porém, 

no caso em tela, não restou comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito 

discutido nestes autos em face da cobrança de suposto débito, 

demonstrando que referido pedido encontra-se sem respaldo para seu 

deferimento. Portanto, há de ser improcedente o pedido contraposto 

formulado pela Ré ante a inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro 

não há senão o da procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 
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SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 07 de novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da 

S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,07 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 1365/2018

O Doutor Darwin de Souza Pontes, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Maria Amélia Dedone Costa, Técnica 

Judiciária exercendo a função de Gestora Judiciária na Secretaria da 

Primeira Vara Judicial, matrícula 8686, usufruirá férias no período de 

26/11/2018 a 05/12/2018, referente ao exercício de 2017,

 R E S O L V E :

 DESIGNAR a servidora MARICE MARIA STRIEDER HOFFMANN, Auxiliar 

Judiciária, matrícula 7730, para exercer a função de Gestora Judiciária 

Substituta na Secretaria da Primeira Vara da Comarca de Canarana – MT, 

no período de 26/11/2018 a 05/12/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Canarana - MT, 06 de novembro de 2018.

 DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000319-51.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARISANGELA SCHMIDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO(A))

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CANARANA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar o requerente para que se manifeste acerca da contestação de ID 

16305398, no prazo legal. Canarana, 07 de novembro de 2018. Maria 

Amelia Dedone Costa Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000333-35.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA GARCIA SIMAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CANARANA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

termos do Provimento 052/2007-CGJMT, impulsiono os autos ao 

requerente para que se manifeste acerca da contestação de ID 16304674, 

no prazo legal. Canarana-MT, 07 de novembro de 2018 Maria Amelia 

Dedone Costa Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000390-53.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. OCCHI TRANSPORTES - EPP (REQUERIDO)

GILMAR OCCHI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do Provimento 

056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de intimar o requerente para 

que se manifeste, no prazo legal, acerca da contestação de ID Nº 

116363177. Canarana, 07 de novembro de 2018 Maria Amelia Dedone 

Costa Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 1851 Nr: 40-64.1990.811.0029

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEBER WEBER & CIA LTDA., ALFREDO ZAMBOTI, 

MAURILIA BOTONI ZAMBOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, JOÃO EVANGELISTA GONÇALVES - OAB:2006/MT, 

Maristela Baldissera - OAB:12480/SC, TEREZINHA MARIA 

BALDISSERA - OAB:3706/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDEMAR QUINTINO DE 

OLIVEIRA - OAB:1388/MT

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 1222.

Portanto, intime-se a parte autora para complementação dos honorários do 

perito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

 No mais, manifeste-se o autor para que junte aos autos a petição 

completa referente aos questionamentos a serem respondidos pelo perito 

durante a inspeção (fls. 1229/1232).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 1856 Nr: 39-79.1990.811.0029

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVISSE BALDISSERA, TEREZINHA MARIA 

BALDISSERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT, MARISTELA BALDISSERA - OAB:12480, Maristela 

Baldissera - OAB:12480/SC, TEREZINHA MARIA BALDISSERA - 

OAB:3706/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDEMAR QUINTINO DE 

OLIVEIRA - OAB:1388/MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - 

OAB:7814

 Vistos,

 Vistas à parte autora para manifestação quanto à petição de fls. 726/727.
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 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67192 Nr: 1623-05.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA FIGUEIREDO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:OAB/2.376, LUIZ CAMARGO DE BRUM - OAB:OAB/GO 25292, 

MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:OAB/MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Inexistentes questões preliminares a serem analisadas e tendo em vista 

que as partes são legítimas e estão regularmente representadas dou o 

feito por saneado.

Designo audiência de instrução para o dia 05/12/2018 às 14h50min 

(horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66634 Nr: 3284-24.2015.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE AMORIM ROSA, VANDERLEI DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Osmar Pizzatto - 

OAB:11094/MT

 Vistos, etc.

 Diante da informação de fls. 296, indicando que o acusado se encontra 

recolhido no Centro de Ressocialização do Carumbé em Cuiabá/MT, 

EXPEÇA-SE carta precatória de Citação do acusado para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396 do CPP).

Conforme exige o item 7.5.1., inciso VI, da CNGCJ/MT, determino a 

comunicação do recebimento da denúncia ou da queixa-crime ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, sendo o caso, à delegacia de 

polícia de onde se originou o inquérito, bem como a alimentação do banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).

Proceda-se com a inclusão do causídico constituído na capa dos autos e, 

caso necessário, no sistema APOLO/TJMT, devendo as futuras intimações 

e publicações serem feitas em seu nome.

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000351-56.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI JESUS ROMIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000351-56.2018.8.11.0029. AUTOR(A): 

DARCI JESUS ROMIO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Por considerar que os documentos juntados em manifestação de 

Id. 16240348 não comprovam o indeferimento do pedido administrativo, 

determino a suspensão do feito. Remeta-se o feito ao arquivo provisório, 

devendo lá permanecer até ulterior manifestação da parte requerente. 

Arquive-se. Cumpra-se. Canarana-MT, 05 de novembro de 2018. Arthur 

Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 85/2018 – DF

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR, Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, no uso de suas atribuições 

legais; CONSIDERANDO a Portaria expedida pelo Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça Des. RUI RAMOS RIBEIRO, nº 1363/2018 

- DRH, datada de 5/11/2018 e disponibilizada em 6/11/2018 no DJE, edição 

nº 10372, que concede ao servidor MÁRCIO LIMA PEREIRA, matrícula 

24609, Analista Judiciário – PTJ, da Comarca de Pontes e Lacerda, 

Movimentação Interna nos termos do Artigo 20. Inciso III e do artigo 23, § 

2º e 3º do Provimento nº 26/2013/CM, ficando lotado na Comarca de 

Chapada dos Guimarães, em caráter temporário, enquanto estiver no 

exercício de cargo comissionado ou função de confiança, RESOLVE: 

DESIGNAR o servidor MÁRCIO LIMA PEREIRA, Analista Judiciário, matrícula 

24609, para exercer o cargo de Gestor Geral de 2º Entrância do Fórum 

Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães/MT, a partir da data de 

publicação. P.R. Cumpra-se. Encaminhe cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Chapada dos Guimarães, 7 de novembro de 2018. LEONÍSIO SALLES DE 

ABREU JÚNIOR Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 84/2018 – DF

O Doutor LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO que a Gestora 

Administrativa 3 desta Comarca, EDITHE BENEDITA DE SIQUEIRA, , 

matrícula 11669, estará usufruindo 19 (dezenove) dias de férias no 

período de 12/11/2018 a 30/11/2018; R E S O L V E: DESIGNAR o Servidor 

EDGAR JOSÉ DE OLIVEIRA, matrícula nº 6040, Auxiliar Judiciário, lotado 

nesta Comarca, para substituir a referida Gestora durante o período de 

12/11/2018 a 30/11/2018; Publique-se. Registre-se. Comunique-se. 

Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Chapada dos Guimarães/MT, 7 de novembro de 2018 LEONÍSIO SALLES 

DE ABREU JÚNIOR Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 86/2018 – DF

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR, Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, no uso de suas atribuições 

legais; RESOLVE: REVOGAR a Portaria nº 47/2007 – DF, que designava a 

servidora Luzinete Alves de Souza Mello, Contadora (Técnica Judiciária – 

FC) matrícula 6220, para exercer a função de Gestora Geral de 2º 

Entrância do Fórum Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães/MT, a 

partir da data de publicação. P.R. Cumpra-se. Encaminhe cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

Chapada dos Guimarães, 7 de novembro de 2018. LEONÍSIO SALLES DE 

ABREU JÚNIOR Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001121-64.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CAMILA DOS SANTOS CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1001121-64.2018.8.11.0024. Parte Autora: BRUNA CAMILA DOS SANTOS 

CRUZ. Parte Ré: Estado de Mato Grosso. Vistos, etc. Trata-se de ação 

condenatória com pedido liminar em caráter de urgência ajuizada por 

BRUNA CAMILA DOS SANTOS CRUZ em favor de Bianca Aparecida dos 

Santos Cruz, ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, sendo 

atribuído à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A ação foi 

distribuída perante a justiça comum desta Comarca, recaindo, após 

distribuição, sobre a competência deste Juízo. É o relatório. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifica-se que a ação tem como objetivo a 

internação compulsória da paciente Bianca Aparecida dos Santos Cruz. 

Distribuída a demanda perante a justiça comum desta Comarca, recaindo, 

após distribuição, sobre a competência deste Juízo. Com efeito, a 

Resolução n° 04/2014-TP, aprovada pelo Tribunal Pleno do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso, publicada em 31.03.2014, instituiu os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública em todas as Comarcas do Estado, dispondo 

que: “Art. 1°. As causas referentes à Lei Federal n° 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas: (...) II – nos Juizados Especiais Cíveis utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Neste contexto, a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é estabelecida pelo art. 2° da Lei n° 

12.153/09, in verbis: “Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se incluem na 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de 

mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, 

populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as 

demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas 

sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, 

autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que 

tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a 

servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. § 

2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de 

competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo. § 3º (VETADO) § 4º No foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta.” Destarte, o critério previsto na lei é o do valor da causa, 

excetuadas as demandas expressamente previstas no §1°. Assim, o valor 

atribuído à causa pela parte autora fixa a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta Comarca. CONCLUSÃO. Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, §1°, do CPC/2015, art. 2° da Lei n° 

12.153/09 e na Resolução n° 04/2014-TP (anexa a esta decisão), 

DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO, ‘ex officio’, da 

competência do Juízo da Primeira Vara desta Comarca para 

processamento desta ação, determinando a redistribuição desta demanda 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Chapada 

dos Guimarães. Preclusa a presente decisão, proceda-se à imediata 

redistribuição da ação na forma da Resolução n° 04/2014-TP e às baixas e 

anotações necessárias na distribuição do sistema Apolo. Intime-se a parte 

autora. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 109262 Nr: 3658-50.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILLO DE SOUZA ALVES FERREIRA, 

MATHEUS PHILIPE NEVES SOLON RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 ANTE O EXPOSTO e, com fundamento no artigo 387 do Código de 

Processo Penal, julgo procedente a denúncia, para condenar os acusados 

de DANILLO DE SOUZA ALVES FERREIRA e MATHEUS PHILIPE NEVES 

SOLON RIBEIRO pela prática do crime do artigo art. 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006, de modo que passo a dosar as respectivas penas a serem 

aplicadas, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma 

Penal....

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78436 Nr: 531-75.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2.º Serviço Notarial e Registral da Comarca de 

Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5.925/MT

 II. Diante do exposto, visando a efetividade da execução, com fulcro no 

art. 11, I, da Lei n° 6.830/80, no art. 835, I, §1°, e no art. 854, caput, ambos 

do CPC/2015, DEFIRO o pedido de expedição de ordem de indisponibilidade 

de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, em desfavor de 

ESTEVÃO VALENTE LANDIN, no montante de R$ 638.855,44, no CPF/CNPJ 

291.576.998-28.III. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma 

do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de 

cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°].IV. Os autos 

deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, 

junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de 

Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) 

dias.V. Após, intime-se a parte exequente para que manifeste no feito no 

prazo de 15 (quinze) dias. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79445 Nr: 947-43.2016.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva da Silva Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/O

 Diante do exposto, julgo procedentes os embargos à execução opostos 

pela parte embargante/executada e homologo os cálculos apresentados 

pelo INSS à fl. 11, reconhecendo como valor devido a título do benefício o 

montante de R$ 14.965,62 e dos honorários advocatícios, R$ 1.465,04.Por 

consequência, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, julgo extinto com 

resolução de mérito o presente feito.Condeno a parte 

embargada/impugnada ao pagamento das custas e despesas processuais 

e em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da execução 

(art. 85, §1°, §2° e §3°, I do CPC/2015), ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça que lhe defiro neste ato (art. 98, §3° do CPC/2015).Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado esta sentença, expeçam-se 

as RPVs para recebimento dos valores devidos à parte e ao(à) seu(sua) 

advogado(a) conforme indicado no cálculo homologado.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76115 Nr: 2870-41.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia de Campos Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Diante do exposto, julgo improcedentes os embargos à execução opostos 
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pela parte embargante/executada para homologar o cálculo apresentado 

pela parte embargada, fixando o valor devido em R$ 10.782,27 e os 

honorários advocatícios em R$ 1.078,23.Por conseguinte, julgo extinto com 

resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.Condeno o INSS em honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) do proveito econômico pretendido com a demanda, bem 

como deixo de condená-lo nas custas processuais com base no artigo 8°, 

§1°, da Lei n° 8.620/93. Em caso de interposição de apelação, observe-se 

o disposto no art. 1.010, §§ 1° e 3°, do CPC/2015, procedendo-se à 

remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

independentemente de novo despacho.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto 

no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de novo 

despacho.Transitada em julgado, translade-se cópia desta sentença e do 

cálculo homologado ao feito principal, expedindo-se as pertinentes 

requisições de pagamento naquele feito.Cumpridas todas as providências 

acima, arquivem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76575 Nr: 3116-37.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabel Braga de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Diante do exposto, julgo improcedentes os embargos à execução opostos 

pela parte embargante, para homologar o cálculo apresentado pela parte 

embargada, no montante de R$ 6.608,80 referente aos valores da 

condenação e R$ 660,38, referente aos valores dos honorários 

advocatícios. Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o 

presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Condeno o 

INSS em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do 

proveito econômico pretendido com a demanda, bem como deixo de 

condená-lo nas custas processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 

8.620/93.Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no 

art. 1.010, §§ 1° e 3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de novo 

despacho.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

translade-se cópia desta sentença e do cálculo homologado ao feito 

principal, expedindo-se as pertinentes requisições de pagamento naquele 

feito.Cumpridas todas as providências acima, arquivem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76219 Nr: 2930-14.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizangela Neris de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Pereira Alves - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Diante do exposto, julgo improcedentes os embargos à execução opostos 

pela parte embargante/executada para homologar o cálculo apresentado 

pela parte embargada, no montante de R$ 3.142,63 referente aos valores 

da condenação e R$ 293,60, referente aos valores dos honorários 

advocatícios. Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o 

presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Condeno o 

INSS em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do 

proveito econômico pretendido com a demanda, bem como deixo de 

condená-lo nas custas processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 

8.620/93. Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no 

art. 1.010, §§ 1° e 3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de novo 

despacho.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

translade-se cópia desta sentença e do cálculo homologado ao feito 

principal, expedindo-se as pertinentes requisições de pagamento naquele 

feito.Cumpridas todas as providências acima, arquivem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75982 Nr: 2819-30.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Anastácia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Diante do exposto, julgo procedentes os embargos opostos, o que faço 

para julgar extinta a execução de n° 1866-13.2008.811.0024 (cód. 21246), 

reconhecendo-a indevida neste caso.Por conseguinte, julgo extinto o 

processo, nos termos dos arts. 487, I, c/c 924 do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte impugnada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) do valor da diferença existente entre o cálculo por 

ela apresentado e o homologado (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando 

referidas responsabilidades com exigência suspensa em face da 

gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC/2015.Transitada em julgado, extraia-se cópia da presente sentença, 

juntado aos autos da ação de execução correlata. Após, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75878 Nr: 2786-40.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosenil Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lívia Patriota de Holanda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B, PABLO 

RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 Diante do exposto, julgo procedentes os embargos opostos, o que faço 

para julgar extinta a execução de n° 1899-66.2009.811.0024 – cód. 32513, 

reconhecendo-a indevida neste caso.Por conseguinte, julgo extinto o 

processo, nos termos dos arts. 487, I, c/c 924 do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte impugnada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) do valor da diferença existente entre o cálculo por 

ela apresentado e o homologado (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando 

referidas responsabilidades com exigência suspensa em face da 

gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC/2015.Transitada em julgado, extraia-se cópia da presente sentença, 

juntado aos autos da ação de execução correlata. Após, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 70216 Nr: 476-61.2015.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzeli Afonso Ferreira, Neuza Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisa Marques, Gonçalo Miguel Sampaio, 

Antônia Beísa de Campos Curvo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Berardo Gomes - OAB:OAB 

MT 3587, PATRÍCIA DANIELA MORAIS GOMES DA SILVA - OAB:8829

 Diante do exposto, ao tempo em que afasto a preliminar de ilegitimidade 
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ativa, acolho a impugnação à justiça gratuita, de modo que revogo o 

benefício da gratuidade, deferido na decisão de 23.5.2016.Intime-se a 

parte autora, por meio da Defensoria Pública, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem nos autos comprovante de recolhimento das 

custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção 

do feito. Cumprida a determinação anterior, intimem-se as partes para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem acerca da aplicação da regra 

estabelecida no art. 557, ‘caput’, do Código de Processo Civil, 

considerando-se para tanto a ação de n° 2545-03.2014.811.0024 (cód. 

67052). Certifique-se eventual silêncio. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65843 Nr: 1639-13.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thalia da Silva Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que fica devidamente INTIMADA a ré, na pessoa de seu advogado no 

prazo de cinco (05)dias, o recolhimento das custas processuais e taxa 

judiciária, no importe total de R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta e um reais 

e dezesseis centavos), conforme condenação de fls. 79/80vº. Este valor 

deverá ser feito de forma separada, sendo o valor de R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos)a título de custas 

processuais remanescentes devida pelo ré e o valor de R$ 137,76(cento e 

trinta e sete reais e setenta e seis centavos) a título de taxa judiciária 

remanescentes. Ficam cientificados de que poderão acessar o site 

www.tjmt.jus.br. Link .mt.jus.br. Link "Emissão de Guias On-Line - Primeira 

Instância", clicar no item 11 (custas e taxas finais ou remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e respectivos 

CPFs do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e clicar no item 

taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo da Comarca do processo, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000501-52.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR FERNANDES DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo nº 

1000501-52.2018.8.11.0024. Parte Autora: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A. Parte Ré: VALDIR FERNANDES DA CONCEICAO. 

Vistos, etc. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. ajuizou ação de 

busca e apreensão com pedido de liminar contra VALDIR FERNANDES DA 

CONCEICAO, objetivando a constrição do veículo descrito na exordial, 

alegando a inadimplência parte requerida. Com a inicial vieram os 

documentos que a parte autora entendeu pertinentes. Determinado a 

emenda para comprovar a mora, o requerente comprovou o protesto do 

título. É o breve relatório. Decido. Sobre a matéria, o artigo 2°, §2° do 

Decreto-Lei n° 911/69 dispõe o seguinte: “Art. 2°. (...) § 2° A mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)” In casu, 

verifica-se o pedido liminar realmente merece acolhida, porquanto os 

documentos dos autos comprovam que a dívida está vencida e que a 

parte requerida foi formalmente constituída em mora, pelo protesto do 

título, o que é devidamente aceito. É a jurisprudência: “APELAÇÃO. AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. 

CONSTITUIÇÃO POR MEIO DO PROTESTO - ADMISSIBILIDADE . SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de alienação 

fiduciária regida pelo Decreto 911/69 a mora do devedor pode ser 

constituída pelo protesto do título na forma do artigo 2º § 2º do 

mencionado dispositivo legal. 2. Recurso Provido. (Classe: 

Apelação,Número do Processo: 0500532-86.2017.8.05.0039, Relator (a): 

Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 

29/06/2018 )” CONCLUSÃO Diante do exposto e estando suficientemente 

comprovada a mora da parte devedora/requerida, defiro a liminar de busca 

e apreensão do bem alienado fiduciariamente, descrito na peça vestibular, 

a ser depositado nas mãos de representante legal da parte requerente 

mediante autorização nos autos. Após o cumprimento da medida liminar, 

proceda-se à citação da parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias 

após executada a liminar, efetuar o pagamento da integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 2°, §3° 

e art. 3°, §2°, do Decreto-Lei n° 911/69). Consigne-se, que o prazo para o 

devedor fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 (quinze) dias 

da execução da liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que 

tenha efetuado o pagamento do débito na sua integralidade (art. 3°, §§3° e 

4° do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004). 

Desde já, defiro reforço policial, caso seja necessário. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000820-20.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADA RAYMUNDA DIAS PEREIRA GRASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUISA DIAS GRASSI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000820-20.2018.8.11.0024. Vistos, etc. I. Uma vez oitivada a interditanda, 

a teor do artigo 751, do CPC, intime-se o ilustre Defensor Público, o qual 

neste ato nomeio como defensor dativo desta lide, para apresentação da 

impugnação, conforme artigo 752 do CPC. II. Com o atestado médico 

acostado aos presentes autos, desde já, nomeio como curadora 

provisória à interditanda a senhora Ada Raymunda Dias Pereira Grassi, 

conforme parágrafo único do artigo 749 do CPC. III. Uma vez acostada a 

impugnação, dê-se vistas a parte autora e depois ao Ministério Público 

para apresentação das Alegações Finais. IV. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000758-77.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA RAQUEL TEIXEIRA LEMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DOUGLAS BIANCARDINI JORGE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimação do advogado do requerente, Via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, cumprir as determinações constantes na decisão proferida 

nos autos em 16/10/2018, a seguir: a) proceda ao recolhimento do valor 

das custas processuais com base no valor retificado da causa neste ato, 

sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). b) emende a 

inicial para incluir no polo ativo da demanda o seu esposo Sr. Leonardo 

Douglas Pederneiras Jorge, assim como proceder a juntada da certidão de 
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casamento ou justificar o motivo de não tê-lo feito (art. 321, caput e 

parágrafo único, do CPC). c) emende a inicial para acostar ao feito 

matrícula atualizada do imóvel objeto do litígio e/ou certidão de inteiro teor, 

ônus e cadeia dominial da mencionada matrícula nº 638, do Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca. Chapada dos Guimarães- MT, 7 de 

novembro de 2018. Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 - TELEFONE: (65) 33011033

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001106-95.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA SILVA PACHECO (REQUERENTE)

RODRIGO DA SILVA PACHECO (REQUERENTE)

LARISSA APARECIDA DA SILVA PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI APARECIDA DA COSTA OAB - MT20930-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001106-95.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Razão assiste à autora. II. Oficie-se ao Banco do Brasil S/A, 

para que proceda imediatamente com a transferência dos valores, 

referentes à restituição do imposto de renda (IRPF) para a conta do 

falecido. III. Devidamente cumprido o item anterior, expeça-se o 

competente alvará, em nome da procuradora, a fim de que se realize o 

levantamento dos valores. V. Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed. 

VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Marco Antonio Canavarro dos 

Santos Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000876-53.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMENEGILDA ARRUDA DE MELLO 54506026187 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie(m) o pagamento das 

custas e despesas processuais, conforme sentença proferida, emitindo a 

guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: (www.tjmt.jus.br), vinculando referida guia ao processo e 

posteriormente juntar guia e comprovante de pagamento aos autos. 

Chapada dos Guimarães/MT, 7 de novembro de 2018. Ivanete Loverde 

Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, 

CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 - 

TELEFONE: (65) 33011033

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000799-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000799-44.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Acolho o pedido de ID Num. 16024396. REDESIGNO audiência 

de entrevista do interditando para o dia 22 de novembro de 2018, às 16h. 

Intimem-se as partes e o Ministério Público para comparecerem ao ato. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40333 Nr: 3140-07.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Jacobina da Cruz Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra ADELMA 

VARGAS, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 14, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37016 Nr: 3677-71.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Pedroso Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra LUCIANA 

PEDROSO MARQUES, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36815 Nr: 3506-17.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelma Dias Alvarenga dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra JOELMA DIAS 

ALVARENGA DOS ANJOS, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 19, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74126 Nr: 1980-05.2015.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wenders Francisco de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:31618/SP - 1105, EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:10212, PRISCILLA PEREZ GOES - OAB:14641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como, do Provimento 

nº 56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos para intimação da 

parte requerente, para que recolha os valores referentes a diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovando nos autos por 

meio da guia recolhida, com o respectivo recibo. Tal guia poderá ser 

emitida no site: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Por 

fim, advirto a parte requerente de que o não atendimento da presente 

intimação, poderá incorrer nos termos do Art. 485/CPC - O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; § 

1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81361 Nr: 1622-06.2016.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON NUNES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como, do Provimento 

nº 56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos para intimação da 

parte requerente, para que recolha os valores referentes a diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovando nos autos por 

meio da guia recolhida, com o respectivo recibo. Tal guia poderá ser 

emitida no site: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Por 

fim, advirto a parte requerente de que o não atendimento da presente 

intimação, poderá incorrer nos termos do Art. 485/CPC - O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; § 

1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99710 Nr: 5690-62.2017.811.0024

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOBLEZZA ARTEFATOS DE METAIS LTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIA ALVES DE LIMA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO MOREIRA DOS 

SANTOS - OAB:73872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como, do Provimento 

nº 56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos para intimação da 

parte requerente, para que recolha os valores referentes a diligência do 

oficial de justiça, comprovando nos autos por meio da guia recolhida, com 

o respectivo recibo. Tal guia poderá ser emitida no site: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Por fim, advirto a 

parte requerente de que o não atendimento da presente intimação, poderá 

incorrer nos termos do Art.485/CPC - O juiz não resolverá o mérito 

quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; § 1º Nas hipóteses 

descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir 

a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81834 Nr: 1839-49.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Nunes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:OAB/SP 153.447, Raphael Neves Costa - OAB:225061/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como, do Provimento 

nº 56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos para intimação da 

parte requerente, para que recolha os valores referentes a diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando nos autos 

por meio da guia recolhida, com o respectivo recibo. Tal guia poderá ser 

emitida no site: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001117-27.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

STEFHANY EVHERLYN PERES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001117-27.2018.8.11.0024; 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à 

parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC/2015. III. No que 

tange ao pedido de tutela de urgência, são necessários para sua 

concessão, conforme art. 300 do CPC/2015, os seguintes requisitos: 1) 

probabilidade do direito; 2) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Com efeito, considerando os elementos de cognição 

existentes nos presentes autos, constata-se que não se faz presente, 

'prima facie', a probabilidade do direito invocado, pois, in casu, infere-se 

imprescindível que a prova testemunhal complemente a documentação 

existente nos autos no sentido de comprovar o implemento de todos os 

requisitos legais necessários à concessão do benefício almejado. Desta 

feita, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. IV. Tendo em vista o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual a Advocacia Geral 
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da União em Mato Grosso registra expressamente, em nome das 

entidades que representa, que não possui interesse na composição 

consensual por meio da audiência de que trata o art. 334 do CPC/2015, 

deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. V. Cite-se 

a parte requerida para contestar a ação no prazo de 30 (trinta) dias (arts. 

183, 335 e seguintes do CPC). VI. Contestada a ação, intime-se a parte 

requerente para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 

CPC). VII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010410-67.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MUNIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA IGNOTTI FAIAD OAB - MT0016735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010410-67.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ALINE MUNIZ 

DOS SANTOS REQUERIDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO 

MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E 

LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Expeça-se o 

alvará de levantamento de valores em favor do exequente e, após, 

volvam-me conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-42.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA LORAYNE ROSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES OAB - MT21217/O-O 

(ADVOGADO(A))

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 574,77 (quinhentos e setenta e quatro 

reais e setenta e sete centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 07 de 

novembro de 2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-19.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELE PEREIRA GAUDENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 608,83 (seiscentos e oito reais e 

oitenta e três centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 

88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 07 de novembro de 2018. 

Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010147-35.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE AZEVEDO AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 744,98 (setecentos e quarenta e 

quatro reais e noventa e oito centavos), no prazo de 05 dias, nos termos 

do Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 07 de 

novembro de 2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-59.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELINO PEREIRA DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT10868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 770,82 (setecentos e setenta reais e 

oitenta e dois centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 

88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 07 de novembro de 2018. 

Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-13.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 553,62 (quinhentos e cinquenta e três 

reais e sessenta e dois centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 07 de 

novembro de 2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-92.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR VINICIUS CALDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 608,01 (seiscentos e oito reais e um 

centavo), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 88/2014 

CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 07 de novembro de 2018. Luciana 

Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-86.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ALEXSANDRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 553,62 (quinhentos e cinquenta e três 

reais e sessenta e dois centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 07 de 

novembro de 2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-42.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PINHO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PECUNIA S/A (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 553,62 (quinhentos e cinquenta e três 

reais e sessenta e dois centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 07 de 

novembro de 2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-42.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO GOEBEL DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA LOUVADA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 553,62 (quinhentos e cinquenta e três 

reais e sessenta e dois centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 07 de 

novembro de 2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000665-17.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL REGINO ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 553,62 (quinhentos e cinquenta e três 

reais e sessenta e dois centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 07 de 

novembro de 2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010488-32.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINJUSMAT (Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso) (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte executada para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca da contraproposta de acordo da parte exequente - ID 15507911. 

Chapada dos Guimarães-MT, xxxxxx de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-23.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 07de novembro de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001004-73.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SOUZA DA SILVA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - MT12723/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente, na pessoa de seu advogado, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, traga aos autos o 

comprovante de endereço legível, uma vez que o que consta nos autos é 

inteligível, para o cumprimento do requisito do art. 319, II, do CPC, sob pena 

de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001004-73.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SOUZA DA SILVA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - MT12723/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 04/12/2018, às 13h30min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 07 de novembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-09.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEZENIL DE ABREU PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT0011686A (ADVOGADO(A))

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, xxxxxx de 2018. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000795-23.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CASTARDO BOCCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000795-23.2016.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

APARECIDA CASTARDO BOCCHI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora 

apresentou pedido de desistência da ação por falta de interesse 

processual. Instada a se manifestar, a parte requerida consentiu 

tacitamente consoante certidão retro. Ante o exposto, considerando a 

concordância da parte requerida, HOMOLOGO o pedido de desistência e 

julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VIII, do NCPC. CONDENO a parte autora ao pagamento de 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 

em 10% (dez por cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, 

do § 3º, do art. 85, do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do 

profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância 

da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o 

seu serviço (art. 85, § 2º, do NCPC). Mas, com o deferimento da 

gratuidade da justiça, tais valores ficam sob condição suspensiva de 

exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da 

respectiva decisão, somente podendo ser executados com a 

demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de 

existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC. Com o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 05 de novembro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48535 Nr: 2331-67.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE BANANA DA 

BAHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N B DE MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 INDEFIRO o pleito retro da parte exequente às fls. 74/75, visto que a parte 

executada até a presente data não foi citada e, consequentemente, não 

integrou a relação jurídica da presente demanda.

 Assim, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81509 Nr: 2591-08.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CARFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente informou o 

pagamento do débito, requerendo a juntada do respectivo comprovante.

 Considerando a quitação do débito objeto da presente ação de execução 

fiscal, a extinção do processo é medida que se impõe.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Condeno a parte executada em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Condeno, outrossim, a parte executada em honorários advocatícios, estes 

fixados em:

a) 10% (dez por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for de até 200 (duzentos) salários-mínimos;

b) 8% (oito por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for superior a 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos;

c) 5% (cinco por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 

20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

d) 3% (três por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico for superior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 

(cem mil) salários-mínimos; ou

e) 1% (um por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico 

for superior a 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Tudo na forma do art. 85, § 2º e incisos e § 3º, incisos I a V, do NCPC, 

observada a suspensão da exigibilidade anteriormente declinada para o 

caso de ser ela beneficiária da justiça gratuita.

Caso a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico 

obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no 

inciso I do § 3º, do citado art. 85 do NCPC, a fixação do percentual de 

honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa 

subsequente, e assim sucessivamente, consoante o disposto no § 5º do 

mesmo art. 85 do NCPC.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001882-77.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLERISTON DOS SANTOS FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 06 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001329-30.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DE CASTRO DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001329-30.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 

11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[RURAL 

(ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: IVONETE DE 

CASTRO DA SILVA Parte Ré: RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. IVONETE DE CASTRO DA SILVA ajuizou 

“Ação Previdenciária de Aposentadoria por Idade Rural” em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, alegando, em síntese, possuir 

todos os requisitos necessários para perceber o benefício de 

aposentadoria rural por idade. Ao ID 9259995, foi recebida a inicial, 

momento em que foi determinada a citação do requerido, bem como 

designada audiência de instrução e julgamento. Citada, a Autarquia ré 

apresentou contestação ao ID 10637495, alegando, em síntese, que a 

autora não preenche os requisitos necessários para perceber o benefício 

pleiteado. Ao final, pugna pela improcedência da ação. Entre um ato e 

outro, realizada audiência de instrução e julgamento, ao ID 11301596, 

sendo ouvidas as testemunhas presentes e apresentada remissivas à 

inicial pela parte autora, pugnando pela concessão de tutela antecipada. É 

o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. 1 - Inicialmente, quanto a preliminar 

de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, verifica-se que se trata de prejudicial de 

mérito, incabível no presente feito, uma vez que, se reconhecido o direito 

do autor será a partir de 2017, não havendo que se falar em quinquênio. 

Assim, estando devidamente instruído o feito e não havendo mais 

preliminares a serem decididas, passo ao julgamento do mérito. 2 – 

Destarte, como relatado, trata-se de ação previdenciária de aposentadoria 

rural por idade, na qual a parte autora pretende o reconhecimento de sua 

condição rurícola, bem como de todos os requisitos para a concessão do 

benefício pleiteado. A concessão do benefício de aposentadoria por idade 

ao trabalhador rural exige o preenchimento de três requisitos legais: (a) 

idade mínima de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, 

II, da CF/88, e art. 48, § 1º, da Lei n° 8.213/91); (b) carência, traduzida no 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido (art. 48, § 2º, da Lei n° 8.213/91), com especial 

atenção à tabela de transição contida no artigo 142 da mesma lei, e; (c) 

qualidade de segurado especial no curso do prazo fixado no item anterior, 

segundo o conceito descrito no art. 11, VII, e § 1º, da Lei n° 8.213/91. A 

requerente, nascida em 25/10/1959, atingiu a idade mínima necessária 

para se aposentar no ano de 2014, cabendo-lhe ainda demonstrar por 

início de prova material corroborado com prova testemunhal o efetivo 

exercício de atividade rural. No que pertine à carência, deve a requerente 

ainda demonstrar que o exercício de atividade rural na condição de 

segurada especial, à luz do artigo 142 da Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo 

mínimo de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente da data em que 

completou a idade mínima (aquisição do direito à aposentadoria), caso o 

pedido de benefício houver sido formulado após a cessação da atividade 

rural (AC nº 2007.01.99.012440-5/MT, rel. Juiz Federal Cleberson José 

Rocha (conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). Nesse tema, consoante o artigo 

55, § 3º, da Lei n° 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço rural só 

produzirá efeito quando baseada em início razoável de prova material, 

contemporânea à época dos fatos alegados, não se exigindo que esta 

prova inicial corresponda a todo o período equivalente à carência do 

benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma Nacional de Uniformização e Súmula 

5 da Primeira Turma de Rondônia, DJ-RO de 23/11/2006), devidamente 

corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, se for necessária. 

No caso em tela, a requerente juntou como início de prova material: a) ID 

9226783, pág. 2 – Certidão de casamento constando a profissão do 

cônjuge como lavrador do ano de 2005; b) ID 9226783, pág. 3 – Certidão 

de nascimento constando a profissão dos genitores como lavradores do 

ano de 1959; c) ID 9226831, pág. 1-2 - Fichas de matriculas da Autora 

constando a profissão do genitor como lavrador/agricultor, ano de 1986; 

d) ID 9226831, pág. 3 - Declaração indicando que a Autora estudava em 

escola rural nos anos de 1971, 1972 e 1973; e) ID 9226852 - Contrato 

particular de comodato de imóvel rural em nome do cônjuge da autora, do 

ano de 2005; f) ID 9226852 - Contrato particular de comodato de imóvel 

rural em nome do cônjuge da autora, ano de 2016; g) IDs 9226852, pág. 5, 

9226881, 9226925, 9226938 – Notas fiscais de compra e venda de 

produtos rurais, períodos intercalados de 2005 a 2016; h) ID 9226902 - 

INFBEN da aposentadoria rural em nome do cônjuge da autora, ano de 

2014. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que o início de 

prova material não abrangera necessariamente o número de meses 

idênticos à carência do benefício no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, como no caso dos autos. E ainda, parco o início 

de prova material, se a prova testemunhal for capaz de ampliar a eficácia 

probatória ao tempo da carência, vinculando-se a carência, será devido o 

benefício de aposentadoria rural por idade. Vale destacar que esta prova 

material exigida pela lei não precisa ser exaustiva, isto é, correspondente 

a todo o período de carência, bastando que seja incipiente e razoável, e 

que traga a potencialidade da certeza quanto aos fatos narrados pelo 

segurado, lembrando sempre as sérias dificuldades enfrentadas pelos 

trabalhadores rurais para constituir prova material, em face de sua 

ingenuidade típica e da falta de conhecimento quanto aos seus direitos 

(Precedentes do STJ: REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 

02.08.2004, p. 550, e EREsp 448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da 

Fonseca, DJU de 02.03.2005, p. 185). Saliente-se, ainda, que o fato de o 

início de algumas das provas materiais estarem em nome do cônjuge da 

autora não cria qualquer óbice para declarar sua validade. Sobre o 

assunto, transcrevo adiante o que verbera a súmula nº 06 da Turma 

Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federal, in verbis: 

“Súmula 06 da TNU. A certidão de casamento ou outro documento idôneo 

que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início 

razoável de prova material da atividade rurícola”. Não menos importantes 

são os julgados recentes proferidos pelo TRF1, senão vejamos: 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. A qualificação de lavrador 

constante de certidão de casamento é válida como início de prova 

documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes. 3. O 

benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento 

administrativo (Lei nº 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a 

prescrição quinquenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo 

inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento firmado pelo e. 

STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 

1369165/SP, publicado em 07.03.2014, sendo vedada a reformatio in 

pejus. (...) (Apelação Cível nº 0060641-51.2011.4.01.9199/MG, 1ª Turma 

do TRF da 1ª Região, Rel. Carlos Augusto Pires Brandão. j. 24.01.2018, 

unânime, e-DJF1 07.03.2018). (Grifo nosso). PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA 

DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA 

REFORMADA. CONSECTÁRIOS. 1. Comprovada a qualidade de trabalhador 

rural mediante início de prova material devidamente corroborada pela 

prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito 

etário exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do 

benefício. 2. No caso concreto, foram juntados aos autos, certidão de 

casamento da autora, celebrado em 1972, constando a condição de 

rurícola do cônjuge, condição extensível à esposa e anotações na CTPS 

dela como "safrista" o que, aliado à prova testemunhal, comprova a 

qualidade de segurada da apelante. 3. O benefício previdenciário será 

devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei nº 8.213/1991, 

em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de 

requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, 

conforme entendimento firmado pelo e. STJ nos autos do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.369.165/SP, publicado em 

07.03.2014, sendo vedada a reformatio in pejus. (...) (Apelação Cível nº 

0058995-98.2014.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Convocado Carlos Augusto Pires Brandão. j. 18.03.2015, unânime, e-DJF1 

15.04.2015). Ademais, não bastassem às provas documentais carreadas, 
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as testemunhas ouvidas em audiência de instrução confirmaram o trabalho 

rurícola da autora desde longa data, senão vejamos: “Que conhece a 

autora desde 1974, quando a autora morava no sítio. Que a autora 

trabalhava no sítio com plantio de lavoura (arroz, feijão e milho). Que tinha 

galinha e porco na propriedade. Que já viu a autora trabalhando 

diretamente no campo. Que a autora tem uma casa na cidade, mas fica 

mais no sítio com o marido. Que possui um carro para serviço. Que a casa 

que a autora possui na cidade é herança do pai. Que a autora nunca 

trabalhou na cidade. Que a autora não tinha empregados, nem 

maquinários”. (SIC) Zilda Belarmino da Silva. “Que conhece a autora faz 

muito tempo. Que já viu a autora trabalhando no campo. Que a autora e 

seu esposo depende da renda do sítio para sobreviver. Que a autora 

ainda faz um pouco de serviço no sítio. Que a única renda é do sítio. Que 

não tem empregados, nem maquinários”. (SIC) Elso Lemes da Silva. Nesse 

contexto, vale destacar que a interpretação do art. 11, VII, § 1º, da Lei n. 

8.213/91 é cristalina na medida em que privilegia uma pequena parcela de 

pessoas, colocando-as numa situação excepcional, à medida que isenta 

esse grupo de apresentarem perante a previdência contribuições, 

bastando para tanto a comprovação do equivalente em exercício da 

atividade rural ao período de carência. (art. 39, I c/c art. 142 da Lei n° 

8.213/91). Por economia familiar entende-se que o trabalho dos membros 

deva ser indispensável para subsistência, com mútua dependência e 

colaboração, não podendo haver auxílio permanente de empregados na 

exploração da atividade ou mesmo o emprego maquinários agrícolas no 

cultivo da terra. As testemunhas, ouvidas em juízo, informaram que a 

autora, por muito tempo morou e trabalhou na zona rural, plantando 

lavoura e criando animais pequenos, sendo que estas atividades eram 

desenvolvidas em regime de economia familiar, não possuindo qualquer 

maquinário agrícola ou auxílio de empregados, exercendo sua atividade de 

forma manual. Sem sombra de dúvidas a lide da autora era rural e em 

regime de economia familiar. De acordo com o que dispõe o inciso VII, do 

artigo 11 da Lei nº 8.213/91, é segurada especial a pessoa física 

residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele 

que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o 

auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, seja proprietário, 

usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, 

comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade agropecuária, 

ou, de seringueiro, ou, de extrativista vegetal, bem como, o pescador 

artesanal ou a este assemelhado e, ainda, o cônjuge ou companheiro, o 

filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade, dos segurados citados, que 

trabalhem com o grupo familiar respectivo (Redação dada pela Lei nº 

11.718, de 2008). Ou seja, ainda que considerado como trabalhador rural 

individual, sua situação encontra guarida no permissivo legal referido. 

Destarte, comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício da 

aposentadoria por idade, imperiosa se faz a procedência dos pedidos 

contidos na presente actio. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento da aposentadoria 

rural por idade à Sra. Ivonete de Castro da Silva, na base de um salário 

mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e 

devidas desde a data do requerimento administrativo (17/02/2017), 

devidamente atualizadas. Nos termos do art. 80, parágrafo único, III, “g”,da 

Resolução Presi/Cojef nº 16/2010, segue os parâmetros para implantação 

do benefício: NOME COMPLETO Ivonete de Castro da Silva. FILIAÇÃO 

Joana França. REGISTRO GERAL (RG) 0318392-0 SSP/MT. CPF/MF 

266.200.651-04. DATA DE NASCIMENTO 25/10/1959 BENEFÍCIO 

CONCEDIDO Aposentadoria rural por idade DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO 

(DIB) 17/02/2017 Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista 

a finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do 

trabalhador quando, em razão da idade avançada, não tem condições de 

exercer atividade laborativa. Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 

10.259/01, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, pela própria 

fundamentação da presente sentença e pelo periculum in mora em 

decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, 

declaro extinto o presente processo, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I do CPC. 3 - Os juros de mora incidem a partir da citação 

válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça 

(“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários 

incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a 

entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora 

incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros 

remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser 

estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de 

correição monetária. 4 - Ainda, determino que a correção monetária se dê 

na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 5 - Por fim, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). 6 - Sem custas. 7 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 8 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. 9 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º NCPC). 

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 28 de abril de 2018. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001556-20.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL BARROS DE OLIVEIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001556-20.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 

12.181,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: IZABEL BARROS DE OLIVEIRA COSTA Parte Ré: RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. IZABEL BARROS 

DE OLIVEIRA COSTA ajuizou “Ação Previdenciária de Aposentadoria por 

Idade Rural” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

alegando, em síntese, possuir todos os requisitos necessários para 

perceber o benefício de aposentadoria rural por idade. Ao ID 10234812, 

recebida a inicial, momento em que fora determinada a citação do 

requerido, bem como designada audiência de instrução e julgamento. 

Citada, a Autarquia ré apresentou contestação ao ID 10685212, alegando, 

em síntese, que a autora não preenche os requisitos necessários para 

perceber o benefício pleiteado. Ao final, pugna pela improcedência da 

ação. Entre um ato e outro, realizada audiência de instrução e julgamento, 

ao ID 11791929, sendo ouvidas as testemunhas presentes e apresentada 

remissivas à inicial pela parte autora, pugnando pela concessão de tutela 

antecipada. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. 1 - Inicialmente, quanto 

a preliminar de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, verifica-se que se trata de 

prejudicial de mérito, incabível no presente feito, uma vez que, se 

reconhecido o direito do autor será a partir de 2015, não havendo que se 

falar em quinquênio. Assim, estando devidamente instruído o feito e não 

havendo mais preliminares a serem decididas, passo ao julgamento do 

mérito. 2 – Destarte, como relatado, trata-se de ação previdenciária de 

aposentadoria rural por idade, na qual a parte autora pretende o 

reconhecimento de sua condição rurícola, bem como de todos os 

requisitos para a concessão do benefício pleiteado. A concessão do 

benefício de aposentadoria por idade ao trabalhador rural exige o 

preenchimento de três requisitos legais: (a) idade mínima de 55 anos, se 

mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, II, da CF/88, e art. 48, § 1º, da 

Lei n° 8.213/91); (b) carência, traduzida no efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, § 

2º, da Lei n° 8.213/91), com especial atenção à tabela de transição contida 
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no artigo 142 da mesma lei, e; (c) qualidade de segurado especial no 

curso do prazo fixado no item anterior, segundo o conceito descrito no art. 

11, VII, e § 1º, da Lei n° 8.213/91. A requerente, nascida em 27/11/1956, 

atingiu a idade mínima necessária para se aposentar no ano de 2011, 

cabendo-lhe ainda demonstrar por início de prova material corroborado 

com prova testemunhal o efetivo exercício de atividade rural. No que 

pertine à carência, deve a requerente ainda demonstrar que o exercício de 

atividade rural na condição de segurada especial, à luz do artigo 142 da 

Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) meses, 

imediatamente da data em que completou a idade mínima (aquisição do 

direito à aposentadoria), caso o pedido de benefício houver sido formulado 

após a cessação da atividade rural (AC nº 2007.01.99.012440-5/MT, rel. 

Juiz Federal Cleberson José Rocha (conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). 

Nesse tema, consoante o artigo 55, § 3º, da Lei n° 8.213/91, a 

comprovação do tempo de serviço rural só produzirá efeito quando 

baseada em início razoável de prova material, contemporânea à época dos 

fatos alegados, não se exigindo que esta prova inicial corresponda a todo 

o período equivalente à carência do benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma 

Nacional de Uniformização e Súmula 5 da Primeira Turma de Rondônia, 

DJ-RO de 23/11/2006), devidamente corroborada por prova testemunhal 

produzida em juízo, se for necessária. No caso em tela, a requerente 

juntou como início de prova material: a) ID 9699481, pág. 1-4 – 

Declarações de rendimentos do pai da autora, constando como profissão, 

agricultor, ano de 1970 a 1973; b) ID 9699481, pág. 5-8 – Notas fiscais em 

nome do pai da autora, ano de 1976 a 1980; c) ID 9699481, pág. 9 – 

Carteira do Sindicato Rural de Foz do Iguaçu em nome do pai da autora, 

ano de 1972; d) ID 9699501 – Matrícula de Imóvel Rural em nome do pai da 

autora, constando como profissão, agricultor, ano de 1992; e) ID 9699541, 

Carteira do Sindicato Rural de Colíder em nome do pai da autora, ano de 

1980, e outros. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que o 

início de prova material não abrangera necessariamente o número de 

meses idênticos à carência do benefício no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, como no caso dos autos. E ainda, parco o 

início de prova material, se a prova testemunhal for capaz de ampliar a 

eficácia probatória ao tempo da carência, vinculando-se a carência, será 

devido o benefício de aposentadoria rural por idade. Vale destacar que 

esta prova material exigida pela lei não precisa ser exaustiva, isto é, 

correspondente a todo o período de carência, bastando que seja incipiente 

e razoável, e que traga a potencialidade da certeza quanto aos fatos 

narrados pelo segurado, lembrando sempre as sérias dificuldades 

enfrentadas pelos trabalhadores rurais para constituir prova material, em 

face de sua ingenuidade típica e da falta de conhecimento quanto aos 

seus direitos (Precedentes do STJ: REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge 

Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e EREsp 448813/CE, rel. Min. José 

Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, p. 185). Não menos importantes 

são os julgados recentes proferidos pelo TRF1, senão vejamos: 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. A qualificação de lavrador 

constante de certidão de casamento é válida como início de prova 

documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes. 3. O 

benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento 

administrativo (Lei nº 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a 

prescrição quinquenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo 

inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento firmado pelo e. 

STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 

1369165/SP, publicado em 07.03.2014, sendo vedada a reformatio in 

pejus. (...) (Apelação Cível nº 0060641-51.2011.4.01.9199/MG, 1ª Turma 

do TRF da 1ª Região, Rel. Carlos Augusto Pires Brandão. j. 24.01.2018, 

unânime, e-DJF1 07.03.2018). (Grifo nosso). PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA 

DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA 

REFORMADA. CONSECTÁRIOS. 1. Comprovada a qualidade de trabalhador 

rural mediante início de prova material devidamente corroborada pela 

prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito 

etário exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do 

benefício. 2. No caso concreto, foram juntados aos autos, certidão de 

casamento da autora, celebrado em 1972, constando a condição de 

rurícola do cônjuge, condição extensível à esposa e anotações na CTPS 

dela como "safrista" o que, aliado à prova testemunhal, comprova a 

qualidade de segurada da apelante. 3. O benefício previdenciário será 

devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei nº 8.213/1991, 

em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de 

requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, 

conforme entendimento firmado pelo e. STJ nos autos do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.369.165/SP, publicado em 

07.03.2014, sendo vedada a reformatio in pejus. (...) (Apelação Cível nº 

0058995-98.2014.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Convocado Carlos Augusto Pires Brandão. j. 18.03.2015, unânime, e-DJF1 

15.04.2015). Ademais, não bastassem às provas documentais carreadas, 

a testemunha ouvida em audiência de instrução confirmou o trabalho 

rurícola da autora desde longa data, senão vejamos: “Que conhece a 

autora desde 1979. Que a autora morava na chácara do pai dela e 

plantavam arroz, feijão, milho. Que viu a autora trabalhar diretamente no 

campo. Que na chácara não tinham empregados nem maquinários”. (SIC) 

Enerstino Alves dos Santos. Testemunhas ouvidas na qualidade de 

informante: “Que conhece a autora desde criança. Que a autora sempre 

morou na área rural. Que morava em Canaã na chácara do pai e após o 

seu falecimento, veio para Colíder há 2 anos. Que já viu a autora 

trabalhando na roça. Que não tinha empregados, era só a família”. (SIC) 

Lady de Carvalho Dias. “Que conhece a autora desde 1977 lá em Canaã. 

Que a autora morava na chácara do pai dela, plantando lavoura. Que há 

aproximadamente 2 anos que saiu da chácara. Que não tinha empregados 

nem maquinários. Que não tem veículos”. (SIC) João Batista de Oliveira. 

Insta salientar que “a oitiva de testemunha como informante não retira a 

validade e licitude da aludida prova, cabendo ao julgador avaliar com 

prudência a credibilidade do relato colhido” (TJ-PR - AI: 5207354 PR 

0520735-4, Relator: Ruy Muggiati, Data de Julgamento: 29/10/2008, 18ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7748). Nesse contexto, vale 

destacar que a interpretação do art. 11, VII, § 1º, da Lei n. 8.213/91 é 

cristalina na medida em que privilegia uma pequena parcela de pessoas, 

colocando-as numa situação excepcional, à medida que isenta esse grupo 

de apresentarem perante a previdência contribuições, bastando para tanto 

a comprovação do equivalente em exercício da atividade rural ao período 

de carência. (art. 39, I c/c art. 142 da Lei n° 8.213/91). Por economia 

familiar entende-se que o trabalho dos membros deva ser indispensável 

para subsistência, com mútua dependência e colaboração, não podendo 

haver auxílio permanente de empregados na exploração da atividade ou 

mesmo o emprego maquinários agrícolas no cultivo da terra. As 

testemunhas, ouvidas em juízo, informaram que a autora, por muito tempo 

morou e trabalhou na chácara de seu pai, zona rural, exercendo atividade 

rural, sendo que estas atividades eram desenvolvidas em regime de 

economia familiar, não possuindo qualquer maquinário agrícola ou auxílio 

de empregados, exercendo sua atividade de forma manual. Sem sombra 

de dúvidas a lide da autora era rural e em regime de economia familiar. De 

acordo com o que dispõe o inciso VII, do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, é 

segurada especial a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade agropecuária, ou, de seringueiro, ou, de 

extrativista vegetal, bem como, o pescador artesanal ou a este 

assemelhado e, ainda, o cônjuge ou companheiro, o filho maior de 16 

(dezesseis) anos de idade, dos segurados citados, que trabalhem com o 

grupo familiar respectivo (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008). Ou 

seja, ainda que considerado como trabalhador rural individual, sua 

situação encontra guarida no permissivo legal referido. Destarte, 

comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício da 

aposentadoria por idade, imperiosa se faz a procedência dos pedidos 

contidos na presente actio. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento da aposentadoria 

rural por idade à Sra. Izabel Barros de Oliveira Costa, na base de um 

salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das parcelas 

vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(26/10/2015), devidamente atualizadas. Nos termos do art. 80, parágrafo 
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único, III, “g”,da Resolução Presi/Cojef nº 16/2010, segue os parâmetros 

para implantação do benefício: NOME COMPLETO Izabel Barros de Oliveira 

Costa. FILIAÇÃO Maroli Barros de Oliveira. REGISTRO GERAL (RG) 

12.872.749-3 SSP/PR. CPF/MF 008.212.249-05. DATA DE NASCIMENTO 

27/11/1956 BENEFÍCIO CONCEDIDO Aposentadoria rural por idade. DATA 

DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) 26/10/2015 Declaro a natureza alimentícia 

das prestações, haja vista a finalidade da aposentadoria que é substituir a 

remuneração do trabalhador quando, em razão da idade avançada, não 

tem condições de exercer atividade laborativa. Outrossim, em analogia ao 

art. 4º da Lei n. 10.259/01, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, 

pela própria fundamentação da presente sentença e pelo periculum in 

mora em decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, 

declaro extinto o presente processo, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I do CPC. 3 - Os juros de mora incidem a partir da citação 

válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça 

(“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários 

incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a 

entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora 

incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros 

remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser 

estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de 

correição monetária. 4 - Ainda, determino que a correção monetária se dê 

na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 5 - Por fim, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). 6 - Sem custas. 7 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 8 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. 9 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º NCPC). 

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 13 de julho de 2018. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001497-32.2017.8.11.0009. AUTOR: APARECIDA 

CAETANO DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. Aparecida Caetano dos Santos ajuizou “Ação 

Previdenciária de Aposentadoria por Idade Rural” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, alegando, em síntese, possuir todos os 

requisitos necessários para perceber o benefício de aposentadoria rural 

por idade. Ao ID 10233848, recebida a inicial, momento em que fora 

determinada a citação do requerido, bem como designada audiência de 

instrução e julgamento. Citada, a Autarquia ré apresentou contestação ao 

ID 11538450, alegando, em síntese, que a autora não preenche os 

requisitos necessários para perceber o benefício pleiteado. Ao final, 

pugna pela improcedência da ação. Entre um ato e outro, realizada 

audiência de instrução e julgamento, ao ID 11792007, sendo ouvidas as 

testemunhas presentes e apresentada remissivas à inicial pela parte 

autora, pugnando pela concessão de tutela antecipada. É o relatório. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 1 - Inicialmente, quanto a preliminar de 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, verifica-se que se trata de prejudicial de 

mérito, incabível no presente feito, uma vez que, se reconhecido o direito 

do autor será a partir de 2017, não havendo que se falar em quinquênio. 

Assim, estando devidamente instruído o feito e não havendo mais 

preliminares a serem decididas, passo ao julgamento do mérito. 2 – 

Destarte, como relatado, trata-se de ação previdenciária de aposentadoria 

rural por idade, na qual a parte autora pretende o reconhecimento de sua 

condição rurícola, bem como de todos os requisitos para a concessão do 

benefício pleiteado. A concessão do benefício de aposentadoria por idade 

ao trabalhador rural exige o preenchimento de três requisitos legais: (a) 

idade mínima de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, 

II, da CF/88, e art. 48, § 1º, da Lei n° 8.213/91); (b) carência, traduzida no 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido (art. 48, § 2º, da Lei n° 8.213/91), com especial 

atenção à tabela de transição contida no artigo 142 da mesma lei, e; (c) 

qualidade de segurado especial no curso do prazo fixado no item anterior, 

segundo o conceito descrito no art. 11, VII, e § 1º, da Lei n° 8.213/91. A 

requerente, nascida em 18/12/1959, atingiu a idade mínima necessária 

para se aposentar no ano de 2014, cabendo-lhe ainda demonstrar por 

início de prova material corroborado com prova testemunhal o efetivo 

exercício de atividade rural. No que pertine à carência, deve a requerente 

ainda demonstrar que o exercício de atividade rural na condição de 

segurada especial, à luz do artigo 142 da Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo 

mínimo de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente da data em que 

completou a idade mínima (aquisição do direito à aposentadoria), caso o 

pedido de benefício houver sido formulado após a cessação da atividade 

rural (AC nº. 2007.01.99.012440-5/MT, rel. Juiz Federal Cleberson José 

Rocha (conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). Nesse tema, consoante o artigo 

55, § 3º, da Lei n° 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço rural só 

produzirá efeito quando baseada em início razoável de prova material, 

contemporânea à época dos fatos alegados, não se exigindo que esta 

prova inicial corresponda a todo o período equivalente à carência do 

benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma Nacional de Uniformização e Súmula 

5 da Primeira Turma de Rondônia, DJ-RO de 23/11/2006), devidamente 

corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, se for necessária. 

No caso em tela, a requerente juntou como início de prova material: a) ID 

9583794, pág. 2 - Carteira do Sindicato Rural de Colíder/MT em nome da 

requerente, ano de 1986; b) ID 9583794, pág. 3 – Certidão de casamento, 

lavrado no ano de 1989, constando como profissão, lavrador; c) ID 

9583794, pág. 4 – Certidão de óbito do esposo, lavrado no ano de 1993, 

constando como profissão, lavrador; d) ID 9583703, pág. 01 – Cópia do 

indeferimento do pedido na via administrativa, e outros. O Superior Tribunal 

de Justiça firmou entendimento que o início de prova material não 

abrangera necessariamente o número de meses idênticos à carência do 

benefício no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, 

como no caso dos autos. E ainda, parco o início de prova material, se a 

prova testemunhal for capaz de ampliar a eficácia probatória ao tempo da 

carência, vinculando-se a carência, será devido o benefício de 

aposentadoria rural por idade. Vale destacar que esta prova material 

exigida pela lei não precisa ser exaustiva, isto é, correspondente a todo o 

período de carência, bastando que seja incipiente e razoável, e que traga 

a potencialidade da certeza quanto aos fatos narrados pelo segurado, 

lembrando sempre as sérias dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores 

rurais para constituir prova material, em face de sua ingenuidade típica e 

da falta de conhecimento quanto aos seus direitos (Precedentes do STJ: 

REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e 

EREsp 448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, 

p. 185). Não menos importantes são os julgados recentes proferidos pelo 

TRF1, senão vejamos: PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. ATIVIDADE RURAL 

COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. 

Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal produzida em 

Juízo, e a implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido 

o direito da parte autora à percepção do benefício. 2. A qualificação de 

lavrador constante de certidão de casamento é válida como início de prova 

documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes. 3. O 
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benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento 

administrativo (Lei nº 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a 

prescrição quinquenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo 

inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento firmado pelo e. 

STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 

1369165/SP, publicado em 07.03.2014, sendo vedada a reformatio in 

pejus. (...) (Apelação Cível nº 0060641-51.2011.4.01.9199/MG, 1ª Turma 

do TRF da 1ª Região, Rel. Carlos Augusto Pires Brandão. j. 24.01.2018, 

unânime, e-DJF1 07.03.2018). (Grifo nosso). PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA 

DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA 

REFORMADA. CONSECTÁRIOS. 1. Comprovada a qualidade de trabalhador 

rural mediante início de prova material devidamente corroborada pela 

prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito 

etário exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do 

benefício. 2. No caso concreto, foram juntados aos autos, certidão de 

casamento da autora, celebrado em 1972, constando a condição de 

rurícola do cônjuge, condição extensível à esposa e anotações na CTPS 

dela como "safrista" o que, aliado à prova testemunhal, comprova a 

qualidade de segurada da apelante. 3. O benefício previdenciário será 

devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei nº 8.213/1991, 

em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de 

requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, 

conforme entendimento firmado pelo e. STJ nos autos do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.369.165/SP, publicado em 

07.03.2014, sendo vedada a reformatio in pejus. (...) (Apelação Cível nº 

0058995-98.2014.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Convocado Carlos Augusto Pires Brandão. j. 18.03.2015, unânime, e-DJF1 

15.04.2015). Ademais, não bastassem às provas documentais carreadas, 

as testemunhas na qualidade de informantes ouvidas em audiência de 

instrução confirmaram o trabalho rurícola da autora desde longa data, 

conforme síntese dos depoimentos, senão vejamos: “Conhece a autora há 

30 anos. Sempre morou no sítio. Mora na propriedade desde 2000. Cuida 

de galinhas e cuida da horta. Mora na propriedade “de favor” (comodato). 

A própria proprietária compra coisas da autora como forma de ajudá-la. A 

renda da autora advém da pensão de morte do esposo.” (SIC) Yolanda 

Soto. “Conhece a autora há 38 anos. Trabalhava de roceira de volante. 

Mudaram para a Comunidade Saltinho. A atividade da autora nessa 

chácara é com plantas e galinhas. Sobrevive disso e da pensão por morte 

que recebe do marido. Não possui veículos.” (SIC) Maria Madalena de 

Almeida Souza. “Conhece a autora desde 2000. Conheceu a autora na 

chácara. Cria galinhas e tem horta. A renda da autora é do benefício e 

mais essas coisas que ela planta e cria galinhas. Ajuda a autora 

comprando as coisas que ela produz lá. Mora de favor. Não sabe se a 

autora tem casa ou veiculo próprio. Não possui empregados para ajudá-la, 

apenas uma neta que reside com ela.” (SIC) Marlene Delgado. Insta 

salientar que “a oitiva de testemunha como informante não retira a validade 

e licitude da aludida prova, cabendo ao julgador avaliar com prudência a 

credibilidade do relato colhido” (TJ-PR - AI: 5207354 PR 0520735-4, 

Relator: Ruy Muggiati, Data de Julgamento: 29/10/2008, 18ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: DJ: 7748). Nesse contexto, vale destacar que a 

interpretação do art. 11, VII, § 1º, da Lei n. 8.213/91 é cristalina na medida 

em que privilegia uma pequena parcela de pessoas, colocando-as numa 

situação excepcional, à medida que isenta esse grupo de apresentarem 

perante a previdência contribuições, bastando para tanto a comprovação 

do equivalente em exercício da atividade rural ao período de carência. (art. 

39, I c/c art. 142 da Lei n° 8.213/91). Por economia familiar entende-se que 

o trabalho dos membros deva ser indispensável para subsistência, com 

mútua dependência e colaboração, não podendo haver auxílio permanente 

de empregados na exploração da atividade ou mesmo o emprego 

maquinários agrícolas no cultivo da terra. As testemunhas na qualidade de 

informantes, ouvidas em juízo, informaram que a autora, por muito tempo 

morou e trabalhou na chácara, zona rural, exercendo atividade rural, 

sendo que estas atividades eram desenvolvidas em regime de economia 

familiar, não possuindo qualquer maquinário agrícola ou auxílio de 

empregados, exercendo sua atividade de forma manual. Sem sombra de 

dúvidas a lide da autora era rural e em regime de economia familiar. De 

acordo com o que dispõe o inciso VII, do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, é 

segurada especial a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade agropecuária, ou, de seringueiro, ou, de 

extrativista vegetal, bem como, o pescador artesanal ou a este 

assemelhado e, ainda, o cônjuge ou companheiro, o filho maior de 16 

(dezesseis) anos de idade, dos segurados citados, que trabalhem com o 

grupo familiar respectivo (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008). Ou 

seja, ainda que considerado como trabalhador rural individual, sua 

situação encontra guarida no permissivo legal referido. Destarte, 

comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício da 

aposentadoria por idade, imperiosa se faz a procedência dos pedidos 

contidos na presente actio. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento da aposentadoria 

rural por idade à Sra. Aparecida Caetano dos Santos, na base de um 

salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das parcelas 

vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(22/05/2017), devidamente atualizadas. Nos termos do art. 80, parágrafo 

único, III, “g”,da Resolução Presi/Cojef nº 16/2010, segue os parâmetros 

para implantação do benefício: NOME COMPLETO Aparecida Caetano dos 

Santos. FILIAÇÃO Maria Aparecida Caetano dos Santos. REGISTRO 

GERAL (RG) 979.064 SSP/PR. CPF/MF 458.673.301-25. DATA DE 

NASCIMENTO 18/12/1959 BENEFÍCIO CONCEDIDO Aposentadoria Rural por 

Idade DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) 22/05/2017. Declaro a natureza 

alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da aposentadoria que é 

substituir a remuneração do trabalhador quando, em razão da idade 

avançada, não tem condições de exercer atividade laborativa. Outrossim, 

em analogia ao art. 4º da Lei n. 10.259/01, CONCEDO a antecipação dos 

efeitos da tutela, pela própria fundamentação da presente sentença e pelo 

periculum in mora em decorrência do caráter alimentar das prestações, e 

DETERMINO a implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob 

pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Ademais, declaro extinto o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. 3 - Os juros de mora incidem a 

partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior 

Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de 

juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha 

ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido 

de correição monetária. 4 - Ainda, determino que a correção monetária se 

dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 5 - Por fim, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). 6 - Sem custas. 7 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 8 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. 9 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º NCPC). 

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 13 de julho de 2018. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001267-53.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALECI DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)
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Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 06 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000869-43.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR CORREIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 06 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000415-63.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUINO ENGSTER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 06 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002328-80.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SAMPATTI DOS SANTOS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HITS ENTRETENIMENTO LTDA (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) Procuradores da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste(m) acerca da correspondência citatória devolvida sem o 

recebimento, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito. 

COLÍDER, 07 de novembro de 2017. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000433-50.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MENDES GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEFERSON REZENDE NOGUEIRA (EXECUTADO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) Advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste(m) acerca da petição de id. 14987746. COLÍDER, 06 de 

novembro de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000824-73.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GERCIONE MOREIRA FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS OAB - MT0020027A 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PINTO DA CRUZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 07 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000534-24.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDES PLACIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, autorizado pela 

Ordem de Serviço nº 01/2014/1ªVARA (verso), e art. 203, § 4º do Código 

de Processo Civil, bem como o Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4.7 e 

Capítulo 3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar os autos INTIMANDO o Advogado da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo. COLÍDER, 07 de novembro de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000383-58.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELLE DA SILVA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 
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Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a) 

Advogado(a) da parte Autora, para que no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos. COLÍDER, 07 

de novembro de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000173-07.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA LUMI NUKAMOTO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740-A (ADVOGADO(A))

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste(m)-se acerca da certidão de decurso de prazo para resposta, 

requerendo o necessário ao prosseguimento do feito. COLÍDER, 07 de 

novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001666-82.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LEANDRO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001666-82.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

APARECIDA LEANDRO ALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. 1 - Compulsando os autos, verifica-se que não foi 

apresentado comprovação de requerimento administrativo (aposentadoria 

por invalidez e auxílio-doença) nos autos do processo e, conforme 

determinação no Recurso extraordinário n. 631240 do Supremo Tribunal 

Federal, DETERMINO a SUSPENSÃO DO FEITO pelo prazo de 30 dias para 

apresentação de requerimento administrativo junto ao requerido, sob pena 

de extinção do feito. 2 - Caso seja apresentado o requerimento no prazo 

acima determinado, independente de novo despacho, DETERMINO o 

sobrestamento do feito no prazo de 90 dias, nos termos das regras de 

transição do referido Recurso Extraordinário. 3 - Com o transcurso do 

prazo, INTIME-SE a parte autora para que informe nos autos o deferimento, 

ou não, pela via administrativa do benefício em voga, no prazo de 10 (dez) 

dias. Ademais, no dedilhar dos autos, vislumbro que os pedidos do tópico 

‘’3’’ do ID n° 15512996 (Pág. 3), não decorrem de uma conclusão lógica, 

razão pela qual, INTIME-SE o autor para, no mesmo prazo do item “1”, 

sanar as irregularidades, sob pena de extinção do feito. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Colíder, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1001185-22.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA OAB - MT0007010A (ADVOGADO(A))

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001185-22.2018.8.11.0009. REQUERENTE: LUIZ 

CARLOS SIQUEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que, não há comprovação sobre o 

pagamento das custas e taxas judiciais. Dessa forma, INTIME-SE a parte 

requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do 

NCPC), emendar a inicial, sanando as irregularidades acima apontadas, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002236-05.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA (REQUERENTE)

LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SOLANGE COSTA CANUTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Numero do Processo: 1002236-05.2017.8.11.0009 

REQUERENTE: MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA, LIDER 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI REQUERIDO: MARIA SOLANGE 

COSTA CANUTO Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão, 

proposta por MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA, em face de MARIA 

SOLANGE COSTA CANUTO, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Com a inicial vieram os documentos. Em seguida, a parte autora 

manifestou no ID 11176063, informando que o requerido quitou o débito, 

pugnando pela extinção do feito. É o relatório do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o feito, tenho como plenamente 

cabível a desistência da ação pela parte autora. Assim, HOMOLOGO a 

desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO proposto por MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA em face de 

MARIA SOLANGE COSTA CANUTO , SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. Nos termos do art. 90 

do Código de Processo civil, condeno o autor ao pagamento das custas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma vez CERTIFICADO o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Colíder/MT, 31 

de janeiro de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001870-63.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JUNIOR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001870-63.2017.8.11.0009 AUTOR: 

JOSE JUNIOR DE OLIVEIRA RÉU: ELECTROLUX DO BRASIL S/A Vistos etc. 

Trata-se de pedido de ação de obrigação de fazer c/c indenização por 

danos morais e materiais ajuizada por JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA, em face 

de ELECTROLUX DO BRASIL S/A., ambos devidamente qualificados nos 

autos. Com a inicial vieram os documentos. Em seguida, a parte autora 

manifestou no ID 10332698, informando a desistência do feito, tendo em 

vista a distribuição equivocadamente a este r. juizo. É o relatório do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o feito, tenho como 

plenamente cabível a desistência da ação pela parte autora. Assim, 

HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO proposta por JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA, em 

face de ELECTROLUX DO BRASIL S/A., SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. Sem custas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma vez CERTIFICADO o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Colíder/MT, 31 

de janeiro de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002340-94.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOARES DE PAULA & PAULA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Numero do Processo: 1002340-94.2017.8.11.0009 

REQUERENTE: MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA REQUERIDO: 

SOARES DE PAULA & PAULA LTDA - ME Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão, proposta por MARTINS & BRUCHMAM MARTINS 

LTDA, em face de SOARES DE PAULA & PAULA LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos. 

Em seguida, a parte autora manifestou no ID 11360913, informando que o 

requerido quitou o débito, pugnando pela extinção do feito. É o relatório do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o feito, tenho como 

plenamente cabível a desistência da ação pela parte autora. Assim, 

HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por MARTINS & BRUCHMAM 

MARTINS LTDA, em face de SOARES DE PAULA & PAULA LTDA, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil. Nos termos do art. 90 do Código de Processo civil, condeno 

o autor ao pagamento das custas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma 

vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais. Colíder/MT, 06 de fevereiro de 2018. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000549-56.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO FERNANDO PINHEIRO (REQUERIDO)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE COLIDER - MT 481395 / 9943 AUTOS Nº.: 

1000549-56.2018.8.11.0009 AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., por seu advogado que esta 

subscreve, nos autos da ação em epígrafe, que move em face de DANILO 

FERNANDO PINHEIRO, vem respeitosamente à presença de Vossa 

Excelência, em atendimento ao r. despacho de fls., requerer a juntada da 

guia de custas iniciais. Nestes termos, Pede deferimento. Colider, 09 de 

Abril de 2018 AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR OAB/MT 14.176-A 

Matriz, Rua Quinze de Novembro, 164 · Centro · CEP 01013-910 · São 

Paulo, SP · Brasil · Fone 11 3188 9400 · Fax 11 3105 7071 · 

www.mlsf.com.br - Bruna Borges / Rodrigo Vicente / Matriz - 228

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000578-09.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000578-09.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 

3.586,04; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

(1114)/[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO Parte Ré: EXECUTADO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. Cuida-se 

de ação de execução de honorários advocatícios, proposta por NEUMA 

TEREZINHA PORPORATTI CIELO, em face de SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT, ambos devidamente qualificados nos autos. Com a 

inicial vieram os documentos. Em seguida, a parte autora manifestou no ID 

12469000, informando que o processo fora protocolado equivocadamente, 

por se tratar de competência do Juizado Especial. É o relatório do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o feito, tenho como 

plenamente cabível a desistência da ação pela parte autora. Assim, 

HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO, em face de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, 

do Estatuto Adjetivo Civil. Sem custas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Uma vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais. Colíder/MT, 18 de abril de 2018. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000719-28.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA MONTIEL PONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA23961 Processo: 1000719-28.2018.8.11.0009. AUTOR: 

ANGELINA MONTIEL PONTES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Cuida-se de Ação Previdenciária com pedido 

de Antecipação de Tutela, proposta por ANGELINA MONTIEL PONTES, 

contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em suma, afirma a parte requerente preencher os 

requisitos necessários para perceber o benefício de auxílio doença com 

posterior conversão em aposentadoria por invalidez que fora 

indevidamente cessado. Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 1) Ab inittio, cumpre me registrar que consoante 

o artigo 337, § 3º, do Código de Processo Civil, há litispendência “quando 

se repete ação que está em curso”. Nesse diapasão, uma ação é idêntica 

à outra quando tem os mesmos elementos individualizadores, ou seja, as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Havendo a 

presença dos mesmos elementos individualizadores em duas ações que 

estão em curso, resta configurada a litispendência. Segundo Nelson Nery 

Júnior, em seu Código de Processo Civil Comentado - 4ª ed. - São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 793: Ocorre a litispendência 

quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. Ações 

são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo 

pedido (mediato e imediato). A citação válida é que determina o momento 

em que ocorre a litispendência (art. 219 caput). Como a primeira já fora 

anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a 

litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo 

sem julgamento do mérito (CPC 267 V). – Grifo meu. In casu, a parte autora 

já havia proposto ação previdenciária de benefício de auxílio doença com 

posterior conversão em aposentadoria por invalidez, que foi distribuída a 

este Juízo sob nº 763-06.2014.811.0009 (Código Apolo nº 87341), 

constando as mesmas partes, inclusive já sentenciado, contudo, sem 

transitar em julgado. Portanto, tanto a presente ação como aquela são 

procedimentos tramitando pelo rito ordinário, possuem as mesmas partes, 

bem como, a causa de pedir e os pedidos são idênticos. Assim, ante o 

cenário fático acima delineado, o caso apresenta nitidamente os contornos 

jurídicos do fenômeno da litispendência, uma vez que, usando das 

palavras de ARAKEN DE ASSIS, os elementos do mérito se identificam 

através das partes, da causa e do pedido, adotando o CPC, no tema, o 

critério da tríplice identidade (eadem personae, eadem res e eadem causa 

petendi)”. (Cumulação de Ações”, São Paulo : RT, 2002, p. 117-122). Por 

fim, desde já afastando qualquer questiúncula que possa ser utilizada 

como argumentação desfavorável ao reconhecimento da litispendência, 

valho-me das palavras do professor Alexandre Freitas Câmara ao 

dissertar que: “o art. 219 é expresso em afirmar que é a citação válida que 

induz litispendência, mas, nos termos do art. 263, a contrario sensu, tal 

efeito se produz para o demandante desde o momento da propositura da 

demanda. Assim é que, ajuizada a demanda, não poderá o autor a propor 

novamente, mesmo antes da citação, pois todos os processos 
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instaurados depois daquele primeiro deverão ser extintos sem resolução 

do mérito. Com isto se poderá evitar os males da “distribuição múltipla”, 

fenômeno infelizmente muito comum na prática, consistente no ajuizamento 

de diversas demandas idênticas, com o fim de se escolher o juízo onde 

tramitará o processo. Opta o demandante pelo juízo que lhe seja mais 

favorável, desistindo das demais ações. Registre-se, aliás, que o inciso III 

do art. 253 do CPC, inserido pela Lei n° 11.280/2006, determina que no 

caso de se repropor a mesma demanda esta será distribuída ao mesmo 

juízo para o qual se distribuiu a primeira, evitando-se, assim, a distribuição 

múltipla” (Câmara, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil, 

Volume I, 17ª ed. – Editora Lúmen Júris : Rio de Janeiro, 2008 – pág. 288). 

Grifo meu. Infere-se, portanto, que a litispendência configura caso 

pressuposto processual negativo, haja vista que em ação anterior, foi 

deduzido o mesmo pedido pelo mesmo autor em face do mesmo réu, 

sendo correto o julgamento da presente ação sem resolução do mérito, 

mormente porque não há interesse nenhum da parte autora em ter duas 

ações idênticas tramitando ao mesmo tempo. Corrobora com nosso 

entendimento a jurisprudência recente de nossos Tribunais. 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS E QUE INFORMEM A 

ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ANTES VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE 

MÁ- FÉ NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO 

(ARTIGO 267, V, CPC/73). 1. Dispõe o artigo 301 do CPC/73 que 

“Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada”, ou seja, ocorre o fenômeno da coisa 

julgada/litispendência quando há duas ações idênticas, que tenham as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 2. No caso 

concreto, restou demonstrado por meio dos documentos acostados aos 

autos que a parte autora ajuizou ação idêntica, tendo sido tal feito, 

inclusive, sentenciado e transitado em julgado. 3. Ainda que prestigiado o 

caráter social que permeia o Direito Previdenciário, entendendo-se que a 

coisa julgada opera efeitos “secundum eventum litis” ou “secundum 

eventum probationis”, a parte autora deveria ter trazido na novel demanda 

provas outras para lastrear sua pretensão ou alegar a modificação de sua 

situação fática. À míngua de tais elementos, irretocável a sentença que 

extinguiu o feito nos termos do art. 267, V, do CPC, por falta de 

pressuposto de validade extrínseco do processo. 4. Apelação não 

provida. (TRF 1ª R.; AC 0015554-33.2015.4.01.9199; Segunda Turma; Rel. 

Des. Fed. Francisco Neves da Cunha; DJF1 09/12/2016) – Grifos meus 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESERÇÃO. 

INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA REVOGADO NA 

SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO. 1. Considerando-se que a questão relativa à 

concessão do benefício da gratuidade de justiça também constitui objeto 

do recurso, afigura-se descabida a exigência de preparo do apelo, cuja 

admissibilidade não pode ser condicionada ao recolhimento de custas. 2. 

Havendo identidade de partes, pedidos e causa de pedir, deve ser extinto 

o processo, sem julgamento do mérito, em decorrência da litispendência 

(art. 267, inciso V, do CPC/73). 3. Não verificada, no presente feito, 

conduta que se enquadre nas hipóteses do artigo 17 do CPC/73, resta 

afastada a imposição de multa por litigância de má-fé. (TRF 4ª R.; AC 

0000576-58.2016.404.9999; RS; Sexta Turma; Relª Desª Fed. Vânia Hack 

de Almeida; Julg. 23/11/2016; DEJF 16/12/2016). – grifos meus 

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RENDA MENSAL INICIAL E 

REAJUSTES. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. 1. Consoante o disposto no 

artigo 337, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil/2015, dá-se a 

litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em 

curso, vale dizer, quando a nova ação proposta tem as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 2. Ao propor 3 (três) ações com 

o mesmo objeto, o autor atenta contra a boa-fé e lealdade processuais, 

caracterizando litigância de máfé. 3. Apelação não provida. Autor 

condenado como litigante de má-fé. (TRF 3ª R.; AC 

0005989-12.2007.4.03.6114; Sétima Turma; Rel. Juiz Conv. Ricardo China; 

Julg. 05/12/2016; DEJF 15/12/2016) – Grifos meus. Ex positis, nos termos 

do §3º do artigo 337, RECONHEÇO a litispendência nesta ação em relação 

ao feito nº 763-06.2014.811.0009 Código Apolo nº 87341), razão porque, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do, 

nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil/2015. 2) 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, porém, 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do NCPC, uma 

vez que defiro os benefício da Justiça Gratuita, na forma da lei. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. Colíder/MT, 30 de janeiro de 2018. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001230-26.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINILSON DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001230-26.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

EDINILSON DA SILVA Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e 

apreensão, proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA., em face de EDINILSON DA SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos. 

Em seguida, a parte autora manifestou no ID 14404977, informando a 

desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. É o relatório do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o feito, tenho como 

plenamente cabível a desistência da ação pela parte autora. Assim, 

HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA., em face de EDINILSON DA SILVA, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil. Nos termos do art. 90 do Código de Processo civil, condeno 

o autor ao pagamento das custas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma 

vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais. Colíder, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85149 Nr: 2553-59.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte requerente a fim de que 

manifeste-se nos autos, no prazo legal, requerendo o necessário ao 

prosseguimento do feito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86286 Nr: 3696-83.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação da parte autora , para que se manifeste no PRAZO 

DE 5 DIAS, acerca dos documentos ( Impugnação à Execução) 

protocolado pelo requerido nos autos em referência que se encontram na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
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 Cod. Proc.: 81296 Nr: 2361-63.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação da parte autora , para que se manifeste no PRAZO 

DE 5 DIAS, acerca dos documentos ( Impugnação à Execução) 

protocolado pelo requerido nos autos em referência que se encontram na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88361 Nr: 1599-76.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULIRAN PEREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação da parte autora , para que se manifeste no PRAZO 

DE 5 DIAS, acerca dos documentos ( Impugnação à Execução) 

protocolado pelo requerido nos autos em referência que se encontram na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 38779 Nr: 869-46.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação da parte autora , para que se manifeste no PRAZO 

DE 5 DIAS, acerca dos documentos ( Impugnação à Execução) 

protocolado pelo requerido nos autos em referência que se encontram na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51043 Nr: 1753-70.2009.811.0009

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO DE MELLO, NOEMIA FAGUNDES MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GENI DÁMICO GONÇALVES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELINO MORELLI - 

OAB:24974/SP, ANA LÚCIA BAPTISTA MORELLI - OAB:SP. 168.726, 

ILVA ABIGAIL BAPTISTA MORELLI - OAB:76538/SP

 FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte requerida da parte 

dispositiva da sentença de fls. 53/53 verso, a segui transcrita: Isto posto, 

DECLARO a prescrição das custas judiciais. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de descabida análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com 

ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com 

os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55583 Nr: 137-89.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO RIBEIRO NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários ( deverá ser conta corrente e não 

poupança), necessários para Expedição do ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO dos valores, quando pagos, referentes ao(s) RPV 

expedidos recentemente e juntados aos autos nesta data, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104840 Nr: 1249-83.2017.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PONTES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL PONTES JUNIOR, Rg: 

10.918.363-6, Filiação: Marilene de Oliveira Pontes e Manoel Pontes, data 

de nascimento: 03/03/1994, brasileiro(a), natural de Colombo-PR, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu para comparecer à audiência admonitória 

que se realizará no dia 11/12/2018 às 13h30min, no Edifício do Fórum de 

Colíder/MT; bem como para que diga se pretende constituir advogado ou 

se necessita de assistência da Defensoria Pública.

Despacho/Decisão: O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 

1) Ante o parecer ministerial, REDESIGNO a audiência para o dia 11 de 

dezembro de 2018 às 13h30min. Saem os presentes intimados. Dê ciência 

à Defensoria Pública. 2) INTIME o reeducando por edital, constando se 

pretende constituir advogado ou se necessita da Defensoria Pública. 

CUMPRA-SE com urgência”.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Stecca Cioni, 

digitei.

Colíder, 30 de outubro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111465 Nr: 1359-48.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DE GRANDI 

CASTRO FREITAS - OAB:OAB/MT - 9292-B

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Ante a ausência 

do advogado constituído e sabendo que a defensoria local não faz 

audiência quando há advogado nos autos, foi nomeado para o ato o 

Núcleo de Práticas Jurídicas FACIDER/FACIJUR na pessoa Dra. Elisangela 

Dinarte Soares. 2) Cumprida a missiva, devolva a Comarca de origem com 

as nossas homenagens de estilo, mediante as baixas e anotações 

necessárias”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 92777 Nr: 1171-60.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) DEFIRO o pedido 

ministerial, ABRA-SE vista. 2) Ante a não localização da vítima por estar 

viajando, conforme certidão do meirinho, DESIGNO audiência de 

continuação para o dia 23 de Abril de 2019 às 15:00(MT). Saem os 

presentes intimados. EXPEÇA-se novo mandado de condução coercitiva 

da vítima. 3) DEFIRO o pedido de juntada dos documentos pela defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 106999 Nr: 2532-44.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI LUIZ PAGLIOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Ante as razões 

expostas na petição de fls.93/96 e a documentação ora juntada, ACOLHO 

o pedido de redesignação do ato. 2) REDESIGNO audiência para o dia 23 

de abril de 2019 às 13h30min. Saem os presentes intimados. 

REQUISITE-SE e/ou INTIME-SE as testemunhas. INTIME-SE o acusado e seu 

defensor. CUMPRA-SE”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 97598 Nr: 533-90.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PEÇANHA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Autos n. 533-90.2016.811.0009 – Código n. 97598

Despacho

Vistos, etc.

1. Ante a recusa do denunciado quanto a proposta de suspensão 

condicional do processo (fl. 66) DESIGNO o dia 30/04/2019, às 13h30min., 

para audiência de instrução.

2. INTIMEM-SE as partes e as testemunhas arroladas, 

REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem necessárias, conforme o 

caso, inclusive EXPEDINDO-SE eventual precatória para intimação/oitiva 

das que residirem em outras comarcas.

 Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 5 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 52831 Nr: 268-98.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON DALSICO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 268-98.2010.811.0009 - Código nº. 52831

Despacho

Vistos, etc.

1. Dê ciência às partes sobre a certidão de fl. 631.

2. Após, cumpra-se as determinações anteriores quanto ao saldo 

remanescente.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 6 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 52347 Nr: 3135-98.2009.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROGERIO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 3135-98.2009.811.0009 - Código nº. 52347

Despacho

Vistos, etc.

1. INTIME-SE o apenado como requerido pela Defensoria Pública à fl. 323.

2. Quanto a manifestação ministerial de fls. 324/327, em atenção ao 

princípio do contraditório, diga a Defensoria Pública no prazo de 10 dias.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 6 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86662 Nr: 158-60.2014.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR JESUS DA SILVA, ZENILDO RENATO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT- 13171, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 Autos nº. 158-60.2014.811.0009 - Código nº. 86662

Despacho

Vistos, etc.

1. CUMPRA-SE como requerido à fl. 455, promovendo-se as devidas 

anotações no Sistema Apolo e capa dos autos acerca do sigilo que vai 

decretado.

2. Quanto a certidão de fl. 464, PROMOVA-SE o necessário para instruir a 

missiva com a documentação requestada pelo Juízo deprecado.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 6 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89981 Nr: 2938-70.2014.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Ante o exposto, com esteio nos arts. 107, IV, 109, VI e 110, §1º, todos do 

Código Penal e art. 8º, nº1 do Pacto de San José da Costa Rica, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada LIGIA MAYARA DOS SANTOS, já 

qualificados, porque plasmada a prescrição da pretensão punitiva estatal 

antecipada/em perspectiva/ virtual em relação aos fatos supostamente 

delituosos previstos no artigo 129, §9º, do Código Penal.Promovam-se as 

comunicações de praxe.Após o trânsito em julgado:a) RESTITUA à 

acusada a fiança prestada (fl. 30), intimando-a para que, em 10 dias, 

informe os dados bancários necessários ao levantamento dos valores, 

salientando que a inércia importará, desde já, a perda em favor da União, 

devendo a secretaria adotar as providências para transferência dos 

valores.b) Após, não havendo pendências, ARQUIVE-SE.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 25 de outubro de 

2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001960-37.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI LOPES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001960-37.2018.8.11.0009 POLO ATIVO: 

DARCI LOPES SANTOS POLO PASSIVO: BANCO BMG FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação redesignada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2019 Hora: 

16:00, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor 

para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado 

(art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. COLÍDER, 6 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001962-07.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001962-07.2018.8.11.0009 POLO ATIVO: 

MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação redesignada para DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2019 Hora: 16:40, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. COLÍDER, 6 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001961-22.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA IZIPATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001961-22.2018.8.11.0009 POLO ATIVO: ANA 

PAULA IZIPATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO S.A. FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação redesignada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2019 Hora: 

16:20, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor 

para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado 

(art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. COLÍDER, 6 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001955-15.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ISAURA JANICE RESMINI MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001955-15.2018.8.11.0009 POLO ATIVO: 

ISAURA JANICE RESMINI MARTINS POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação redesignada para DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2019 Hora: 15:40, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. COLÍDER, 6 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001959-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE CAETANO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001959-52.2018.8.11.0009 POLO ATIVO: 

MARINETE CAETANO VIEIRA POLO PASSIVO: BANCO PAN S.A. 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação redesignada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

31/01/2019 Hora: 15:20, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. COLÍDER, 6 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001963-89.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 
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JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001963-89.2018.8.11.0009 POLO ATIVO: 

MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS POLO PASSIVO: BANCO 

MERCANTIL DO BRASIL SA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte para comparecer à audiência de conciliação designada para DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/01/2019 Hora: 15:20, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. COLÍDER, 6 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001964-74.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU MATIAS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001964-74.2018.8.11.0009 POLO ATIVO: 

AMADEU MATIAS BARBOSA POLO PASSIVO: BANCO PAN S.A. 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação signada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

29/01/2019 Hora: 15:40, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. COLÍDER, 6 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001965-59.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU MATIAS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001965-59.2018.8.11.0009 POLO ATIVO: 

AMADEU MATIAS BARBOSA POLO PASSIVO: BANCO PAN S.A. 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

31/01/2019 Hora: 14:00, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. COLÍDER, 6 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001939-61.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001939-61.2018.8.11.0009 POLO ATIVO: 

GILMAR CARDOSO DE OLIVEIRA - ME POLO PASSIVO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte para comparecer à audiência de conciliação redesignada para 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2019 Hora: 13:00, acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. COLÍDER, 6 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001010-62.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MACHADO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001010-62.2017.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: PATRICIA MACHADO BARBOSA POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) 

requeridas(s), através do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a) 

legalmente constituído(a) nos autos, por todo o teor do recurso inominado 

(id- 15727569), para, querendo apresentar as contrarrazões, no prazo 

legal. Colíder/MT., 07/11/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-61.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ALLAN DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1000290-61.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, TELEFONIA, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: WESLEY ALLAN DA SILVA 

LIMA POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Finalidade: 

INTIMAR a(s) parte(s) requeridas(s), através do(a) 
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Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a) legalmente constituído(a) nos 

autos, por todo o teor do recurso inominado (id- 15727762), para, 

querendo apresentar as contrarrazões, no prazo legal. Colíder/MT., 

07/11/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES DE MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

ANANDA SOARES DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT24578/O 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

NEISISLAINE KEROLLAINE GUILHEN OAB - MT24571-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1000310-52.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, TELEFONIA, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: DIONES DE MEIRA POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) requeridas(s), 

através do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a) legalmente 

constituído(a) nos autos, por todo o teor do recurso inominado (id- 

15728093), para, querendo apresentar as contrarrazões, no prazo legal. 

Colíder/MT., 07/11/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-89.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANTONIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

ANANDA SOARES DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT24578/O 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

NEISISLAINE KEROLLAINE GUILHEN OAB - MT24571-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1000314-89.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: MARCIA ANTONIA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) 

requeridas(s), através do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a) 

legalmente constituído(a) nos autos, por todo o teor do recurso inominado 

(id- 15728911), para, querendo apresentar as contrarrazões, no prazo 

legal. Colíder/MT., 07/11/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-23.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

ANANDA SOARES DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT24578/O 

(ADVOGADO(A))

NEISISLAINE KEROLLAINE GUILHEN OAB - MT24571-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1000299-23.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, TELEFONIA, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: MARIA APARECIDA DA CONCEICAO POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) 

requeridas(s), através do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a) 

legalmente constituído(a) nos autos, por todo o teor do recurso inominado 

(id- 15731028), para, querendo apresentar as contrarrazões, no prazo 

legal. Colíder/MT., 07/11/2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 129346 Nr: 5960-83.2018.811.0046

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MARCOS LUIZ GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de requerimento formulado pelo servidor MARCOS LUIZ 

GONÇALVES, Oficial de Justiça desta Comarca de Comodoro, matricula de 

nº 5331, requerendo a “homologação e publicação da licença-prêmio 

adquirida em 03/11/2018, referente ao quinquênio 2013/2018”.

Ao movimento de referência 5 certificou o gestor geral que o servidor não 

infringiu o disposto no artigo 110 da Lei Complementar nº 04, de 

15/10/1990, do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato 

Grosso, no período de 03/11/2013 a 03/11/2018, bem como não teve 

nenhuma falta injustificada durante o período supracitado.

Decido.

A Lei Complementar nº. 04/1990 estabelece em seu artigo 109 que a cada 

período de 05 (cinco) anos o servidor terá direito a 03 (três) meses de 

licença, in verbis:

“Art. 109 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, 

sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do 

servidor”.

Consoante certidão de fl. 04 verifica-se que o servidor não infringiu o 

disposto no artigo 110, da Lei Complementar nº. 04/1990 e não teve 

nenhuma falta injustificada durante o aludido período.

Posto isto, homologo o período aquisitivo de licença prêmio, compreendido 

entre 03/11/2013 a 03/11/2018, conforme requerimento de fl. 01.

Publique-se. Intime-se.

Proceda-se a devida anotação na ficha funcional do servidor.

1ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000803-15.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR CAETANO DE SOUZA BEATA JUNIOR (REQUERENTE)

LAERTE DOMINGUES DA SILVA (REQUERENTE)

ROSANGELA MAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON APARECIDO RODRIGUES (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

J BAGATINI TRANSPORTES - EPP (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora a apresentar novo 

endereço da parte requerida NILTON APARECIDO RODRIGUES, tendo em 

vista que a Carta de Citação, foi devolvida pelos Correios com a 

observação 1 - Mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001228-42.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GERVINA LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001228-42.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): GERVINA LOPES DOS SANTOS RÉU: INSS Vistos. Verifica-se 

que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo 

Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do 

mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no 

disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Uma 

vez que no caso dos autos a demanda foi proposta contra o INSS e 

considerando que não existe órgão da procuradoria federal nesta 

comarca deixo de designar audiência de conciliação (CPC art. 334, §4º). 

Cite-se o réu, com a remessa dos autos, com a faculdade do artigo 212, § 

2º, do Código de Processo Civil, para apresentar contestação, no prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita para a parte autora. Defiro a 

prioridade na tramitação processual com fulcro no artigo 1.048, inciso I do 

Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Intimem-se. Comodoro, 5 de novembro de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento 

de Resende Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001168-69.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ ALCARAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001168-69.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

BRAZ ALCARAS RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE AUXILIO DOENÇA ACIDENTÁRIO COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ajuizada por BRAZ ALCARAS em face de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Ao analisar os autos, verifico que a autora relata 

que sofreu um acidente de trabalho que agravou sua patologia, pedindo 

pelo auxilio doença acidentário, bem como foi desamparada pelo seu 

empregador. Ocorre que o indeferimento administrativo foi de auxilio 

doença e não de auxilio doença acidentário. Verifico que está faltando 

cópias da carteira de trabalho que indicam a data de saída do autor da 

empresa SG Comércio e Serviço Ltda. Dessa forma, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, faculto ao citado emendar a 

inicial esclarecendo os pontos apontados acima, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de lhe ser aplicado o parágrafo único do artigo 321 do 

Código de Processo Civil. Com a juntada dos documentos, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro. Marcelo 

Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001155-70.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB - PE12450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI RIBEIRO BEZERRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001155-70.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

VALDINEI RIBEIRO BEZERRA Vistos. Considerando que até o presente 

momento não há vinculação da guia de recolhimento das custas e taxas, 

intime-se a parte autora para providenciar a citada vinculação ou mesmo a 

arrecadação. Após a citada vinculação, autos conclusos para 

recebimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT. 

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 128207 Nr: 5479-23.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR NAMBIQUARA HALOTESU, MANOEL 

FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO DANIEL DE FAVARE 

BAPTISTA - OAB:RO 4513, LUCIANE BRANDALISE - OAB:OAB/RO 6073, 

TATIANE GUEDES CAVALLO BAPTISTA - OAB:OAB/RO 6835, WILSON 

LUIZ NEGRI - OAB:3757/RO

 Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo audiência para inquirição da testemunha para o dia 08 de janeiro 

de 2019, às 14h00min.

No intuito de racionalizar o trabalho, a presente decisão serve como M A N 

D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício requisitório de 

testemunhas, sendo que neste caso o presente documento será entregue 

ao comandante do policial militar.

 Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Após, devolva com nossas homenagens.

Comodoro/MT, 19 de outubro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

AELCIO STANLO NAMBIQUARA – Aldeia Nambiquara, Comodoro/MT;

WILSON CHEREMETA – Avenida Victor Candeloro, n° 1430-S, Setor 

Industrial II, Comodoro/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 127476 Nr: 5191-75.2018.811.0046

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAGO RIBEIRO DOS SANTOS, TIAGO ROSA 

DE LARA, VOLMAR ESPINDOLA NOVAES, REBERT DELGUINGA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBERSON DOS SANTOS 

SILVA SCHMIT - OAB:24.712/O-MT, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA 

- OAB:20590/O-MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de substituição de prisão preventiva por prisão 

domiciliar formulado por VOLMAR ESPINDOLA NOVAES, qualificado nos 

autos, alegando que faz jus ao benefício do artigo 318, inciso II do Código 

de Processo Penal (fls. 220/226).

Afirma que deu entrada no Hospital Regional de Cáceres, em razão de ter 
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sido alvejado por projéteis de arma de fogo, que atingiram na região glútea 

esquerda e queda do muro de mais de 4 metros de altura, sendo operado 

no mesmo dia para correção de lesões, foi realizada LAPAROTOMIA 

EXPLORATÓRIA pela equipe de cirurgia geral com alta dessa 

especialidade desde dia 02/10/2018.

 Relata que foi submetido á tomografia de crânio, a qual evidenciou área 

extensa de HIPODENSIDADE em HEMISFÉRIO ESQUERDO compatível com 

ISQUEMIA CEREBRAL, ao exame clinico, foi detectada HEMIPLEGIA á 

direita e DISFAGIA ACENTUADA.

 Devido a esse quadro de saúdem, o peticionante necessita de 

acompanhamento continuo com neurologia, fisioterapia e fonoaudiologia 

pelo período de 06 meses.

 Ressalta que da isquemia cerebral deve ser tratado o mais breve 

possível, caso contrário pode ser que ocorra dano cerebral permanente, 

bem como os relatórios médicos e o prontuário de atendimento anexo 

comprovam a paralisia dos braços e pernas e alterações da fala e da 

visão. Finalmente narra que vem sofrendo de intensas dores no corpo, por 

falta da fisioterapia.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do 

pedido.

Decido.

Consoante o Código de Processo Penal a prisão preventiva pode ser 

substituída pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado 

por motivo de doença grave.

Diante disso, passo a analise dos documentos acostados pelo requerente:

• Atestado Médico de que deve ficar em repouso pelo período de 180 dias 

a contar de 23/09/2018 (fls. 231);

• Relatório médico que afirma a necessidade de acompanhamento contínuo 

com neurologia, fisioterapia e fonoaudiologia por um período de 06 meses 

(fls. 233 e 298);

 • Prontuário médico do paciente do período de internação (fls. 234/297);

• Hemogramas;

• Orientações médicas acerca da dieta e de curativos (fls. 301).

Consta ofício do diretor da CPC/MT do dia 08/10/2018 que o acusado 

recebeu alta hospitalar encontrando-se custodiado na unidade prisional de 

Cáceres.

Pois bem. É adequado conceder prisão domiciliar humanitária ao preso 

extremamente debilitado por motivo de doença grave, quando o tratamento 

médico não pode ser oferecido no estabelecimento prisional.

Ocorre que essa situação do requerente não ficou demonstrada pelos 

documentos acostados aos autos, tendo em vista que o acompanhamento 

contínuo com neurologia, fisioterapia e fonoaudiologia pode ser realizado 

no estabelecimento prisional, assim como as orientações médicas sobre 

as dietas e curativos.

Tanto é que por meio do ofício do diretor da CPC/MT (dia 08/10/2018) foi 

informado que o acusado recebeu alta hospitalar encontrando-se 

custodiado na unidade prisional de Cáceres, sendo que em momento 

nenhum a autoridade prisional afirmou a impossibilidade da custodia ante a 

ausência de tratamento.

No que se refere ao suposto risco de ocorrência de dano cerebral 

permanente, paralisia dos braços e pernas, alterações da fala e da visão 

e dores no corpo, por falta da fisioterapia, tal situação em momento algum 

foi provado nos autos por meio de documentação médica, ficando apenas 

no campo das alegações.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO 

DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PEDIDO DE PRISÃO 

DOMICILIAR. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA NEUROLÓGICA GRAVE. 

NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

DO ART. 318 DO CPP . CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Busca o impetrante com o presente 

writ, a fim de que seja convertida a prisão preventiva em domiciliar, ao 

argumento de ser portador de doença neurológica grave. 2. Correta a 

decisão judicial de indeferimento do pedido de revogação da custódia 

cautelar, a qual foi decretada com base na garantia da ordem pública e da 

aplicação da lei penal, ante a presença dos requisitos legais. 3. A 

periculosidade da agente, evidenciada pelo modo de execução dos delitos, 

somada ao risco concreto de reiteração delitiva, constitui motivação 

idônea para a decretação/manutenção da prisão preventiva. Precedentes 

do STJ. 4. Inexistindo nos autos comprovação inequívoca de que o réu 

esteja extremamente debilitado por motivo de grave doença, bem como de 

que não há possibilidade de receber tratamento no estabelecimento 

prisional em que se encontra, não é possível o deferimento da substituição 

da prisão preventiva por prisãodomiciliar, nos termos do art. 318 , inciso II , 

do CPP . Precedentes do STJ e do TJCE. 5.Ordem conhecida e denegada. 

(TJ-CE - Habeas Corpus HC 06249837920178060000 CE 

0624983-79.2017.8.06.0000)

 Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de substituição de prisão preventiva 

por prisão domiciliar.

Por cautela, determino que seja oficiado ao diretor da unidade prisional em 

Cáceres requisitando informações se a referida unidade prisional tem 

condições de oferecer o devido cuidado à saúde do custodiado VOLMAR 

ESPINDOLA NOVAES.

 P. I.

 Cientifique-se o Ministério Público acerca desta decisão.

Cumpra-se, expedindo ofício ao diretor da unidade prisional de 

Cáceres/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 126930 Nr: 4984-76.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 Vistos.

1 – Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, pois a defesa 

preferiu se manifestar de forma ampla de maneira que a tese defensiva 

necessita da produção de provas, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29 de novembro de 2018, às 16h00min, conforme 

dispõe o artigo 399 do Código de Processo Penal.

2 – Intime-se o acusado, as testemunhas arroladas e a vítima, se for o 

caso, de acordo com o que determina o artigo 399 e 400 do Código de 

Processo Penal.

3 – A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão 

serve como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício 

requisitório de testemunhas policiais militares, sendo que neste caso o 

presente documento será entregue ao comandante do policial militar.

 4 – Expeça-se Carta Precatória para comarca de São Paulo/SP com a 

finalidade de realizar a oitiva da vítima e das demais testemunhas 

arroladas pela acusação.

5 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 95664 Nr: 4665-79.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA PEREIRA DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes da juntada do Laudo Pericial, 

bem como para apresentarem alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 75513 Nr: 1386-22.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDJWDS-M, OMPDEDMG, JWDS, GBDS, 

VADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT
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 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora a apresentar novo 

endereço da parte requerida José Wemerson da Silva, tendo em vista a 

certidão de Ref: 39.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98817 Nr: 387-98.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a defesa para apresentação de 

alegações finais no prazo legal, conforme determinado no despacho de 

ref: 64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 108865 Nr: 4862-97.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA EAC LTDA - ME, EDMILSON 

JUNIOR DE OLIVEIRA, ANGELINA MOREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANE SECAGNO - OAB:5020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido a 2ª via do 

mandado de Ref: 46, devendo o depósito ser efetuado de acordo com o 

Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o tópico Emissão de 

Guia de Diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35528 Nr: 222-61.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI CÉSAR JOBINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

Considerando a manifestação da parte requerida (fls. 204), intime-se a 

parte devedora para pagamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 129323 Nr: 5948-69.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ BEAL DE LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CAIRO FRAZÃO 

PINTO - OAB:OAB/MS 15319

 Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada.

 Designo audiência para oitiva de testemunha para o dia 28 de Novembro 

de 2018, às 16h15min.

A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão serve 

como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O.

Após, devolva com nossas homenagens.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 111621 Nr: 5988-85.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA EVANGELISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, DROGARIA BEM ESTAR LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYIR SILVA BAQUIÃO - 

OAB:OAB/MG 129.504

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72979 Nr: 313-15.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIMAR BILHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO PECUARIA SUL DO ARIPUANÃ, 

CANORPA- COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO NORTE DO 

PARANÁ, COOPERATIVA AGROPECUARIA PIONEIRO LTDA- CANORP, 

COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE IVAIPORÃ LTDA, 

COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE CORNÉLIO 

PROCÓPIO LTDA - COPROCAFÉ, COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS 

CAFEICULTORES DE PORECATUN LTDA, COOPERATIVA DOS 

CAFEICULTORES DE MANDAGUARI LTDA, CARLOS ALBERTO PREST, 

EUZÉBIO ANDRÉ GUARESCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS CABULON 

- OAB:PR/38226

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável para que seja expedida carta com aviso de recebimento 

em mãos próprias, a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada 

para dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, § 

1º do CPC) (artigo 1.206 § 10 da CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117566 Nr: 971-34.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, vez que houve o 

preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do benefício 

da aposentadoria por invalidez.Saliento que a Lei n. 13.457/2017 

acrescentou o §4º ao art. 43 da Lei n. 8.213/91 reforçando a possibilidade 

do INSS convocar o segurado por invalidez a qualquer momento para 

avaliação das condições que ensejaram a aposentadoria, com exceção ao 

disposto no art. 101, §1º, incisos I e II.A teor do que dispõe o Provimento 

n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1.Nome do Segurado: 

Lindaura dos Santos Souza2.Benefício concedido: Aposentadoria por 

Invalidez3.Data do início do benefício: 06/12/20164.Renda mensal inicial: 

100% do benefício.5.Data início do pagamento: 30 dias da intimação da 

sentença (caso ainda não tenha sido implantado).Condeno o INSS a pagar 

à parte autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as 

parcelas atrasadas, desde o cancelamento o indeferimento do pedido 

administrativo, descontando o que já foi pago, aplicando-se para a 
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atualização da condenação os critérios de pagamento de juros moratórios 

e de correção monetária estipulados no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21/12/2010, e alterado pela 

Resolução/CJF 267, de 02/12/2013 ou versão mais atualizada por ocasião 

da execução do julgado.Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação 

(valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), 

conforme Súmula 111 do STJ.No caso dos autos não há que se falar em 

reexame necessário.Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais.P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105468 Nr: 3305-75.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que a parte requerida apresentou recurso de apelação, e 

a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1º Região 

com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 05 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100285 Nr: 996-81.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restrição judicial de veículos de 

titularidade da parte executada e, para tanto PROCEDO com a realização 

de consulta mediante sistema RENAJUD.Após, será procedida à juntada 

aos autos do detalhamento da ordem judicial de bloqueio de bens em 

anexo a esta decisão, o qual, em sendo positivo, intime-se a parte 

exequente sobre o interesse da penhora, em 15 (quinze) dias, devendo 

indicar a localidade em que o veículo poderá ser encontrado e fornecer os 

meios necessários para o cumprimento da diligência.Na situação acima, 

havendo requerimento, desde já defiro a constrição do(s) bem(ns). 

Procedida a penhora e avaliação, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo legal, devendo ser observado com relação ao 

executado o art. 841, §§ 1º e 2º do CPC no prazo de 10 (dez) dias – art. 

847, CPC e com relação a parte exequente deverá a mesma indicar, no 

mesmo lapso temporal, a forma de expropriação.No caso de veículo sujeito 

à outra restrição decorrente de contrato de alienação fiduciária ou outro 

similar, não estando à disposição da parte executada, desde já indefiro 

qualquer restrição sobre o mesmo pelo sistema RENAJUD, cabendo à 

parte interessada requerer eventual penhora sobre direitos do 

contrato.Não sendo encontrado nenhum veículo apto à penhora, tanto pelo 

sistema RENAJUD ou pelo oficial de justiça, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar outros bens passíveis de 

constrição ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

feito.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100426 Nr: 1093-81.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a cota ministerial de ref. 36 e procedo com a consulta de endereço 

do requerido pelo Sistema Bacenjud.

Entretanto, consoante extrato em anexo, verifica-se que a consulta 

possuiu os mesmos resultados já alcançados pelo parquet através dos 

sistemas INFOSEG e SIEL, de modo que defiro os pedidos de itens “b” e 

“c” para determinar:

a) Seja oficiado o Ministério do Trabalho para que informe se o Executado 

possui vínculo empregatício com alguma empresa e, sendo positivo, 

informe também os dados da empresa empregadora, notadamente o 

endereço completo.

 b) Seja expedida certidão de dívida alimentar para posterior apresentação 

ao tabelionato de protesto de títulos a fim de compelir o requerido a cumprir 

a obrigação.

No que tange a fixação de honorários dativos, os mesmos serão 

arbitrados apenas ao final dos trabalhos executados pela advogada 

nomeada, em razão da ausência de defensor público na Comarca.

Sem prejuízo das providências acima, expeça-se cartas precatórias às 

Comarcas de Presidente Prudente/SP e Cáceres/MT para citação do 

requerido, nos endereços de ref. 36.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 97672 Nr: 5554-33.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISVALDO LIMA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120394 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de ação proposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, em 

desfavor de Erisvaldo Lima Ribeiro, todos devidamente qualificados.

Ressai nos autos que a parte exequente foi intimada para que no prazo de 

30 (trinta) dias apresentasse nos autos endereço atualizado da parte 

requerida ou comprovasse nos autos que diligenciou de forma 

administrativa no intuito de localizá-los, no entanto, a mesma permaneceu 

inerte e não realizou os atos que lhe cabiam.

 Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

a parte exequente foi intimada, a fim de dar o devido andamento do feito, 

entretanto o mesmo permaneceu inerte.

 Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, 

sob pena de ferir de morte cânones o Processo Civil, como o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Às comunicações de praxe.

Eventuais custas finais pelo autor.

Sem honorários sucumbenciais.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 
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formalidades legais.

P.R.I.C

Comodoro-MT, 06 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 70934 Nr: 3451-24.2014.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR LUIS CARRARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de ação proposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, em 

desfavor de Lindomar Luis Carraro, todos devidamente qualificados.

Ressai nos autos que a parte exequente foi intimada para que no prazo de 

05(cinco) dias, desse o devido impulsionamento do feito, no entanto, a 

mesma permaneceu inerte e não realizou os atos que lhe cabiam.

 Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

a parte exequente foi intimada, a fim de dar o devido andamento do feito, 

entretanto o mesmo permaneceu inerte.

 Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, 

sob pena de ferir de morte cânones o Processo Civil, como o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Revogo a liminar de ref. 03

Às comunicações de praxe.

Eventuais custas finais pelo autor.

Sem honorários sucumbenciais.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

P.R.I.C

Comodoro-MT, 06 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40597 Nr: 1611-47.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECKO ELSO EXALD HELMUT SCHWABE, FOKKO 

HEINRICH SCHIWABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL 

SERVICES BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RAUEM DELPIZZO - 

OAB:4.708/A, FERNANDO DORIVAL MATTOS - OAB:13.477-A, 

VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9975-A/MT

 Código 40597

 VISTOS.

 I - Retifique-se no sistema Apolo, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 

e seguintes, do CPC.

 II - Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu advogado, e na sua 

ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 (quinze) dias para 

efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o pagamento, além da 

correção monetária e juros, haverá acréscimo de multa e honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, consoante o disposto 

no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 III - Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 

523, do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 IV - Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a 

parte exequente para, caso queira, apresentar bens da parte executada 

passíveis de penhora em 05 (cinco) dias e na ocasião já apresentar 

cálculo atualizado e CPF/CNPJ do executado.

 V - Intime-se a parte vencida para que proceda com o recolhimento das 

custas processuais em que fora condenado, caso tenha ocorrido.

Comodoro-MT, 06 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39996 Nr: 1014-78.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ROCKENABACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEVISON BARBOSA SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, JULIANA PATRÍCIA 

ROCKENBACK - OAB:RO/8.404, RUBIA ANDRÉA BRAMBILA - 

OAB:RO/4.428, SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN - OAB:4461/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR MARTINS - OAB:RO - 

654/A

 Ante o exposto, ARBITRO os honorários periciais no importe de R$ 

19.980,00 (dezenove mil novecentos e oitenta reais) o qual deverá ser 

reajustado com base no IPG-M quando do pagamento ao final pelo 

vencido. Intimem-se as partes para os fins do art. 95, CPC, cujo prazo fixo 

para cumprimento em 15 (quinze) dias a ser rateada. Não havendo 

recolhimento de parte dos honorários periciais pelas partes, venham-me 

os autos conclusos. Com o recolhimento, intimem-se o perito nomeado nos 

autos para dar início aos trabalhos imediatamente devendo este observar 

o prazo já estabelecido nos autos para conclusão, bem como a Seção X, 

Capítulo XII, do Código de Processo Civil vigente.Intimem-se.Cumpra-se 

com urgência (META 02).Comodoro/MT, 06 de novembro de 2018.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39219 Nr: 234-41.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE PEREIRA ÁVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME VILELA DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 17447-A, JOÃO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - 

OAB:3933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que a Carta Precatória expedida nas fls.: 125, fora devolvida sem 

cumprimento nas fls.: 165/166/167, dos autos em epígrafe. Desta maneira, 

fica a parte requerente intimada, na pessoa de seu advogado a se 

manifestar dentro do prazo legal.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34959 Nr: 3142-42.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPE - PARTICIPAÇÕES S/A, TRANSCONTINENTAL 

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE OLYMPIO DE PAULA XAVIER, IONE 

SCHWAB DE PAULA XAVIER, MARCELO DE PAULA XAVIER, MIGUEL DE 

PAULA XAVIER NETO, ORLANDO JOSÉ PADOVANI, LEONORA DE PAULA 

XAVIER, CELSO FERNANDES PADOVANI, NELSON PADOVANI, VILMA 

LETÍCIA PADOVANI, LEOPOLDINA GERALDINA PADOVANI, DIRLEI MARIA 

PADOVANI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE 

CARVALHO - OAB: 24.366/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS 

GUIMARÃES WISZKA - OAB:9958-PR, MANOEL CAETANO FERREIRA 

FILHO - OAB:08749, RAFAEL LEITE FERREIRA CABRAL - 

OAB:PR/61.339, ROBERTO WYPYCH JUNIOR - OAB:9134

 Ficam as partes requeridas: MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO; LEONORA 

DE CARMEN CARDOZO DE PAULA XAVIER e MARCELO DE PAULA 

XAVIER, intimadas na pessoa de seu advogado, da R. Decisão exarada 

em: 28/09/2016, fh.: 707, dos autos em epígrafe. Segue na integra:

Vistos etc. Intime-se a parte autora para impugnar a contestação acostada 

às fls. 402/434. Tendo em vista que os requeridos Miguel de Paula Xavier 

Neto, Leonora Carmen Cardozo de Paula Xavier e Marcelo de Paula Xavier 

compareceram espontaneamente ao processo, por meio do petitório de fls. 

680/682, dou-os por citados, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, de 

modo que determino a intimação das referidas partes para contestarem a 

ação, no prazo legal. Certifique-se se os requeridos José Olympio de 

Paula Xavier, Ione Schwab de Paula Xavier, Celso Fernandes Padovani e 

Leopoldina Geraldina Padovani foram validamente citados. Se positivo, 

certifique-se o decurso do prazo para apresentação da contestação. Se 

negativo, intime-se a parte autora para manifestação, em 05 (cinco) dias, 

volvendo-me os autos conclusos apenas quando necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111120 Nr: 5757-58.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que esta Comarca atualmente encontra-se sem Defensor 

Público, não havendo resposta, nomeio como curadora especial a douta 

advogada Marineusa de Oliveira OAB 23.952, devendo a mesma ser 

intimada pessoalmente da presente nomeação para dar o devido 

impulsionamento do feito.

 Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 06 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108450 Nr: 4667-15.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que esta Comarca atualmente encontra-se sem Defensor 

Público, não havendo resposta, nomeio como curadora especial a douta 

advogada Edilamar Aparecida Rampanelli OAB 12200-B, devendo a 

mesma ser intimada pessoalmente da presente nomeação, para requerer o 

que entender de direito, bem como apresentar outros passíveis de 

penhora no prazo de 15 (quinze) dias.

Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 06 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114824 Nr: 7319-05.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJÃO DO POVO CMÉRCIO DE ROUPAS LTDA 

- ME, TANIA MARA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado.No mais, considerando que 

não foram encontrados valores a serem penhorados na conta corrente 

e/ou aplicações financeiras em que a parte executada figura como titular, 

determino a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca do prosseguimento do feito, indicando 

bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, sob pena de 

extinção do feito, conforme interpretação extensiva do disposto no art. 

485, inciso III, do CPC.Às providências.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63408 Nr: 1540-11.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MOREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista o teor da ata de fl. 119, dou prosseguimento ao feito.

Expeça carta precatória para oitiva das testemunhas que residem em 

comarcas diversas, cujo prazo para cumprimento fixo em 30 (trinta) dias.

Intime-se o Ministério Público e a defesa, inclusive da expedição da carta 

precatória (Súmula nº 273 do STJ, art. 222, parte final, do CPP e art. 1.363 

da CNGCGJ/TJMT), atentando-se para o que preconiza o art. 370, 

parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do CPP, SE NECESSÁRIO O FOR.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 70776 Nr: 3399-28.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. DE ANDRADE KELM SERVIÇOS MEDICOS 

EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado, que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado.No mais, considerando o 

cumprimento parcial da penhora on-line, INTIME-SE a parte executada 

para, querendo, apresentar embargos no prazo legal.Outrossim, DEFIRO o 

pedido de restrição judicial de veículos de titularidade da parte executada 

e, para tanto PROCEDO com a realização de consulta mediante sistema 

RENAJUD.Após, será procedida à juntada aos autos do detalhamento da 

ordem judicial de bloqueio de bens em anexo a esta decisão, o qual, em 

sendo positivo, intime-se a parte exequente sobre o interesse da penhora, 
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em 15 (quinze) dias, devendo indicar a localidade em que o veículo poderá 

ser encontrado e fornecer os meios necessários para o cumprimento da 

diligência.Na situação acima, havendo requerimento, desde já defiro a 

constrição do(s) bem(ns). Procedida a penhora e avaliação, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo legal, devendo ser observado com 

relação ao executado o art. 841, §§ 1º e 2º do CPC no prazo de 10 (dez) 

dias – art. 847, CPC e com relação a parte exequente deverá a mesma 

indicar, no mesmo lapso temporal, a forma de expropriação.No caso de 

veículo sujeito à outra restrição decorrente de contrato de alienação 

fiduciária ou outro similar, não estando à disposição da parte executada, 

desde já indefiro qualquer restrição sobre o mesmo pelo sistema 

RENAJUD, cabendo à parte interessada requerer eventual penhora sobre 

direitos do contrato.Não sendo encontrado nenhum veículo apto à 

penhora, tanto pelo sistema RENAJUD ou pelo oficial de justiça, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar outros bens 

passíveis de constrição ou requerer o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103627 Nr: 2496-85.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICODEMOS CANDIDO GARCIA, DILSON 

ROSSO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado, que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado.No mais, considerando o 

cumprimento parcial da penhora on-line, INTIME-SE a parte executada 

para, querendo, apresentar embargos no prazo legal.Após, transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado, intime-se a parte exequente para 

manifestar-se nos autos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105124 Nr: 3146-35.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLIO VINICIOS FERREIRA DE JESUS, 

PATRICIA DA SILVA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado.No mais, considerando que 

não foram encontrados valores a serem penhorados na conta corrente 

e/ou aplicações financeiras em que a parte executada Pablio Vinicios 

Ferreira de Jesus figura como titular, bem como diante da informação de 

CPF inválido pelo número informado como sendo o da executada Patrícia 

da Silva Sobrinho, determino a intimação da parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do prosseguimento do 

feito, indicando bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, 

bem como o número correto do CPF da executada, sob pena de extinção 

do feito, conforme interpretação extensiva do disposto no art. 485, inciso 

III, do CPC.Às providências.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98389 Nr: 170-55.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONILDO TOMAZ ALVES, ADRIANO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, ref. 33, e anexo a esta decisão o extrato da consulta 

realizada junto ao Sistema Renajud, conforme decisão de ref. 29.

Mediante consulta ao sistema APOLO, consta-se lembrete noticiando a 

existência de documento pendente de juntada em Secretaria, pelo que 

volvam os autos à Secretaria para juntada de peças.

Após conferência pelo Gestor Judicial, tomem-se as providências 

necessárias, cumprindo-se na íntegra a decisão retro, voltando os autos 

conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96974 Nr: 5223-51.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MIKAEL LTDA, 

WANDERLEY FERNANDES PINTO, CLEIDE LUIZ NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado.No mais, considerando que 

não foram encontrados valores a serem penhorados na conta corrente 

e/ou aplicações financeiras em que a parte executada figura como titular, 

determino a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca do prosseguimento do feito, indicando 

bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, sob pena de 

extinção do feito, conforme interpretação extensiva do disposto no art. 

485, inciso III, do CPC.Às providências.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65765 Nr: 3945-20.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DE MEDEIROS 

MARÇAL - OAB:MT/19114-A

 Vistos.

Trata-se de Processo Crime em que foi deferido ao denunciado o benefício 

da suspensão condicional do processo.

Verifica-se no feito que o denunciado cumpriu integralmente as condições 

impostas, transcorrendo o prazo de suspensão condicional do processo 

sem revogação.

Posto isso e em consonância com o parecer ministerial, nos termos do 

artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95, declaro extinta a punibilidade de José 

Augusto Piovezan.

 Com o trânsito em julgado, feitas as anotações e baixas necessárias, 

arquive-se.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28520 Nr: 2599-10.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉSIO CADORE, MADALENA NEGRI 

CADORE, JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH DA SILVA, 

WALENTIM WINGENBACH, NAIR ZAMO WINGENBACH, PEDRO GARCIA 
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TATIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Código 28520

Vistos.

 I – Cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 130.

 II – Intime-se o exequente por meio de seu procurador mediante 

publicação no DJE, para em 15 (quinze) dias manifestar nos autos acerca 

do requerimento apresentado pelo devedor de fls. 133/134.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 06 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103127 Nr: 2283-79.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Fábio de Oliveira Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES PERES - 

OAB:17877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal, interposta pelo Município de 

Comodoro/Prefeitura Municipal em face de Marcos Fabio de Oliveira 

Pereira.

Manifestação da exequente à ref. 34, pugnando pela extinção da 

execução fiscal, ante a quitação dos débitos fiscais apontados na CDA.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

 Nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, extingue-se a execução quando 

a obrigação for satisfeita, hipótese em que o exequente requer a extinção 

do feito em face do pagamento efetuado.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal, na forma 

traçada nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Proceda-se ao desbloqueio dos valores porventura bloqueados na(s) 

conta(s) do executado. Levante-se a constrição judicial incidente sobre 

qualquer bem, se porventura assim estiver.

 CONDENO o executado ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da divida.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os presentes autos, 

com a respectiva baixa na Distribuição.

P.I.C.

Comodoro-MT, 06 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66291 Nr: 38-03.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE TAVARES VIANA, RICK CHARLES 

LINHARES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT, MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976

 Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, redesigno a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 06 de dezembro de 2018, às 

13h30min.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64555 Nr: 2722-32.2013.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA 

MUNICIPAL, MAIKLA FRANCINI PIN CARDOSO DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:16731-B/MT, RODRIGO RODRIGUES PERES - OAB:17877-B

 Código 64555

Vistos.

 Intime-se a perita nomeada nos autos para o fim de que no prazo máximo 

de 48 (quarenta e oito) horas [art. 218, §2º, CPC] compareça em cartório a 

fim de apor a sua assinatura na petição de fls. 245.

 Com o cumprimento do acima externado, devolvo o prazo para 

manifestação da Fazenda Pública Municipal estipulado em despacho de 

fls. 249.

 Cumpra-se com urgência – Meta 02/2018.

Comodoro-MT, 06 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 102996 Nr: 2225-76.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO DE JESUS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES PERES - 

OAB:17877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal, interposta pelo Município de 

Comodoro/Prefeitura Municipal em face de Alex Sandro de Jesus Souza.

Manifestação da exequente à ref. 24, pugnando pela extinção da 

execução fiscal, ante a quitação dos débitos fiscais apontados na CDA.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

 Nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, extingue-se a execução quando 

a obrigação for satisfeita, hipótese em que o exequente requer a extinção 

do feito em face do pagamento efetuado.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal, na forma 

traçada nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Proceda-se ao desbloqueio dos valores porventura bloqueados na(s) 

conta(s) do executado. Levante-se a constrição judicial incidente sobre 

qualquer bem, se porventura assim estiver.

 CONDENO o executado ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da divida.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os presentes autos, 

com a respectiva baixa na Distribuição.

P.I.C.

Comodoro-MT, 06 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31968 Nr: 158-85.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉSIO CADORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 Código 31968

VISTOS.

 I- Certifique o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos.

 II - Com relação ao requerimento de restrição judicial via BACENJUD, tenho 

por bem em deferi-lo. Isto porque no rol de preferência de bens a serem 

penhorados encontra-se, o dinheiro, em espécie ou em depósito ou 
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aplicação em instituição financeira. Assim, sem mais delongas 

despiciendas, a restrição judicial por meio de bloqueio eletrônico de 

numerário via BACENJUD é medida que se impõe.

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restrição judicial de numerários 

existentes em contas bancárias de titularidade do executado e, para tanto 

PROCEDO com a realização de consulta mediante sistema BACENJUD das 

contas correntes e aplicações financeiras porventura existentes da parte 

executada, até o valor da execução.

 Após, será procedida à juntada aos autos do detalhamento da ordem 

judicial de bloqueio de valores em anexo a esta decisão, o qual, em sendo 

positivo, DESDE JÁ converto em penhora sem necessidade de lavratura 

de termo. Empós, diligencie o (a) senhor (a) gestor judicial (a) para o fim 

de que a instituição financeira depositária, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, transfira o montante indisponível para a conta judicial.

 Em caso de consulta e em sendo bloqueado valores irrisórios estes 

imediatamente serão desbloqueados.

 Intime-se o devedor do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, 

nos termos e para os fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC.

 Por fim, intime-se a parte exequente via DJE se, tendo restado negativo, a 

restrição judicial online, para apresentar outros bens passíveis de penhora 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 06 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 94254 Nr: 3992-86.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Libertino Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES PERES - 

OAB:17877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal, interposta pelo Município de 

Comodoro/Prefeitura Municipal em face de Libertino Pacheco.

Manifestação da exequente à ref. 22, pugnando pela extinção da 

execução fiscal, ante a quitação dos débitos fiscais apontados na CDA.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

 Nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, extingue-se a execução quando 

a obrigação for satisfeita, hipótese em que o exequente requer a extinção 

do feito em face do pagamento efetuado.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal, na forma 

traçada nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Proceda-se ao desbloqueio dos valores porventura bloqueados na(s) 

conta(s) do executado. Levante-se a constrição judicial incidente sobre 

qualquer bem, se porventura assim estiver.

 CONDENO o executado ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da divida.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os presentes autos, 

com a respectiva baixa na Distribuição.

P.I.C.

Comodoro-MT, 06 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67668 Nr: 1658-50.2014.811.0046

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOKKO HEINRICH SCHIWABE, ECKO ELSO 

EXALD HELMUT SCHWABE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEM DELPIZZO - 

OAB:4.708/A, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - OAB:13477, 

VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 Código 67668

Vistos.

 I – Certifique o cartório distribuidor se houve o devido recolhimento das 

custas processuais em que foram condenados os impugnados às fls. 

28/29.

 II – Não havendo recolhimento das custas, proceda conforme o 

Provimento n.º 12/2017.

 III – Traslade-se cópia da decisão de fls. 28/29, bem como da decisão 

monocrática de fls. 64/68.

IV - Desapensem-se e não havendo mais pendências, arquivem os autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 06 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39762 Nr: 777-44.2012.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL WINGENBACH DA SILVA, JOSÉ ODIL DA 

SILVA, BRASIL DA SILVA, IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A/MT

 Ficam as partes intimadas do retorno dos autos à 1ª instância, devendo 

se manifestar no que entenderem de direito, dentro do prazo legal.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69354 Nr: 2555-78.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PEREIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação retro, designo audiência de conciliação 

para o dia 07 de dezembro de 2018, às 15h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 13879 Nr: 1804-43.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIAZAM PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBRAIM SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO MARQUES BIAGGI - 

OAB:25628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:1562/RO

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos de fls. 166/170 para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta DETERMINO A SUSPENSÃO DA 

AÇÃO até o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 921, I do 

Código de Processo Civil. Após, com o trânsito em julgado, permaneça os 

autos em cartório em escaninho próprio e, depois de decorrido o prazo de 

suspensão do acordo celebrado nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestar nos autos em 05 (cinco) dias, sendo que seu silêncio será 
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interpretado como satisfeita a obrigação. Decorrido o prazo supra sem 

manifestação, voltem-me conclusos para extinção. Honorários 

advocatícios e despesas processuais conforme acordado pelas partes e, 

na ausência deverão ser divididas igualmente [art. 90, §2º, CPC], P. I. C. 

Comodoro-MT, 06 de novembro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95311 Nr: 4474-34.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI CÉSAR JOBINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:3052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal, interposta pelo Município de 

Comodoro/Prefeitura Municipal em face de Darci César Jobins.

Manifestação da exequente à ref. 35, pugnando pela extinção da 

execução fiscal, ante a quitação dos débitos fiscais apontados na CDA.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

 Nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, extingue-se a execução quando 

a obrigação for satisfeita, hipótese em que o exequente requer a extinção 

do feito em face do pagamento efetuado.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal, na forma 

traçada nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Proceda-se ao desbloqueio dos valores porventura bloqueados na(s) 

conta(s) do executado. Levante-se a constrição judicial incidente sobre 

qualquer bem, se porventura assim estiver.

 CONDENO o executado ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da divida.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os presentes autos, 

com a respectiva baixa na Distribuição.

P.I.C.

Comodoro-MT, 06 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96218 Nr: 4910-90.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERSSEU FERNANDES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 VISTOS.

 Trata-se de executivo de pena em desfavor de ERSSEU FERNANDES 

DIAS, condenado a pena de 11 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão em 

regime inicial fechado.

Cálculo de pena acostado à pág. 165. Atestado de comportamento 

carcerário, pág. 162.

É o relatório.

Decido.

Para progressão de regime de cumprimento de pena do fechado para o 

semiaberto, necessário se faz o preenchimento dos requisitos objetivo (de 

ordem temporal) e subjetivo (bom comportamento carcerário).

Compulsando os autos, verifico que o recuperando preenche os requisitos 

necessários a concessão da benesse, haja vista que cumpriu o lapso 

temporal necessário da pena no regime fechado (cálculo de pág. 304), 

bem como ostenta bom comportamento carcerário, pág. 321.

Assim, considerando que não consta em seu desfavor infrações que 

autorizassem a regressão de regime, a progressão é medida que se 

impõe.

 Preceitua o art. 112 da Lei nº 7.210/1984, verbis:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma 

progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser 

determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto 

da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, 

comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que 

vedam a progressão”.

Ante o exposto, concedo o regime semiaberto ao recuperando.

Oficie-se a Diretora da Cadeia Pública local para conhecimento.

Designo audiência admonitória, nos moldes do art. 160 da LEP, para o dia 

05 de dezembro de 2018, às 15h00min, para fixação das condições a 

serem cumpridas no regime semiaberto.

Intime-se o recuperando para comparecer ao ato, sob pena de regressão 

de regime, bem como entregue-se fotocópia do referido cálculo ao 

recuperando e ao Diretor da Cadeia Pública local.

Expeça-se Alvará de Soltura, devendo o recuperando ser colocado 

incontinenti liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-25.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000382-25.2018.8.11.0046; Valor causa: $19,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O PARA O PERÍODO DA TARDE Tendo 

em vista as regras relativas ao acesso nos prédios dos fóruns das 

comarcas do Estado do Mato Grosso regulamentadas pela Portaria nº 

1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o dia 28/11/2018 às 15h30min a 

audiência, anteriormente, agendada neste feito. Fica as partes intimadas 

na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 05 de novembro de 2018. 

Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de Secretaria SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-25.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000382-25.2018.8.11.0046; Valor causa: $19,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O PARA O PERÍODO DA TARDE Tendo 

em vista as regras relativas ao acesso nos prédios dos fóruns das 

comarcas do Estado do Mato Grosso regulamentadas pela Portaria nº 

1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o dia 28/11/2018 às 15h30min a 

audiência, anteriormente, agendada neste feito. Fica as partes intimadas 

na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 05 de novembro de 2018. 

Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de Secretaria SEDE DO 
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-77.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000385-77.2018.8.11.0046; Valor causa: $733.85; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DUPLICATA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O 

PARA O PERÍODO DA TARDE Tendo em vista as regras relativas ao 

acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso 

regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o 

dia 28/11/2018 às 16h00 . a audiência, anteriormente, agendada neste 

feito. Fica as partes intimadas na pessoa dos seus patronos. 

COMODORO, 05 de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-62.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA CRSITINA SALES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

MATEUS ISRAEL DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000386-62.2018.8.11.0046; Valor causa: $970.55; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DUPLICATA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O 

PARA O PERÍODO DA TARDE Tendo em vista as regras relativas ao 

acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso 

regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o 

dia 28/1/2018 às 15h15min a audiência, anteriormente, agendada neste 

feito. Fica as partes intimadas na pessoa dos seus patronos. 

COMODORO, 07 de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-32.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA CACANDRE FAJOLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000388-32.2018.8.11.0046; Valor causa: $711.78; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DUPLICATA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O 

PARA O PERÍODO DA TARDE Tendo em vista as regras relativas ao 

acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso 

regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o 

dia 28/11/2018 às 16h45min a audiência, anteriormente, agendada neste 

feito. Fica as partes intimadas na pessoa dos seus patronos. 

COMODORO, 07 de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-80.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DEIDIANA DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000831-80.2018.8.11.0046; Valor causa: $10,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O PARA O PERÍODO DA TARDE Tendo 

em vista as regras relativas ao acesso nos prédios dos fóruns das 

comarcas do Estado do Mato Grosso regulamentadas pela Portaria nº 

1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o dia 28/11/2018 às 17h30min a 

audiência, anteriormente, agendada neste feito. Fica as partes intimadas 

na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 07 de novembro de 2018. 

Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de Secretaria SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-80.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DEIDIANA DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000831-80.2018.8.11.0046; Valor causa: $10,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O PARA O PERÍODO DA TARDE Tendo 

em vista as regras relativas ao acesso nos prédios dos fóruns das 

comarcas do Estado do Mato Grosso regulamentadas pela Portaria nº 

1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o dia 28/11/2018 às 17h30min a 

audiência, anteriormente, agendada neste feito. Fica as partes intimadas 

na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 07 de novembro de 2018. 

Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de Secretaria SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-59.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIVANE ZANOL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000091-59.2017.8.11.0046; Valor causa: $10,099.98; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O 

PARA O PERÍODO DA TARDE Tendo em vista as regras relativas ao 

acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso 

regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o 

dia 03/12/2018 às 13h00 a audiência, anteriormente, agendada neste feito. 

Fica as partes intimadas na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 07 

de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-59.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIVANE ZANOL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000091-59.2017.8.11.0046; Valor causa: $10,099.98; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O 

PARA O PERÍODO DA TARDE Tendo em vista as regras relativas ao 

acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso 

regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o 

dia 03/12/2018 às 13h00 a audiência, anteriormente, agendada neste feito. 

Fica as partes intimadas na pessoa dos seus patronos. COMODORO, 07 

de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-08.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA MOTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000269-08.2017.8.11.0046; Valor causa: $2,905.39; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ADIMPLEMENTO E 

EXTINÇÃO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O 

PARA O PERÍODO DA TARDE Tendo em vista as regras relativas ao 

acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato Grosso 

regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica redesignada para o 

dia 03/12/2018 às 13h20min a audiência, anteriormente, agendada neste 

feito. Fica as partes intimadas na pessoa dos seus patronos. 

COMODORO, 07 de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-21.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ APARECIDO CONRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000100-21.2017.8.11.0046; Valor causa: $12,590.86; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA REDESIGNADA 

PARA O PARA O PERÍODO DA TARDE Tendo em vista as regras relativas 

ao acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato 

Grosso regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica 

redesignada para o dia 03/12/2018 às 18h40min. a audiência, 

anteriormente, agendada neste feito. Fica as partes intimadas na pessoa 

dos seus patronos. COMODORO, 07 de novembro de 2018. Lucieni 

Rezende Garcia Borges Gestor(a) de Secretaria SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-21.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ APARECIDO CONRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000100-21.2017.8.11.0046; Valor causa: $12,590.86; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA REDESIGNADA 

PARA O PARA O PERÍODO DA TARDE Tendo em vista as regras relativas 

ao acesso nos prédios dos fóruns das comarcas do Estado do Mato 

Grosso regulamentadas pela Portaria nº 1247/2018-DGTJ, fica 

redesignada para o dia 03/12/2018 às 18h40min. a audiência, 

anteriormente, agendada neste feito. Fica as partes intimadas na pessoa 

dos seus patronos. COMODORO, 07 de novembro de 2018. Lucieni 

Rezende Garcia Borges Gestor(a) de Secretaria SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010192-70.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010192-70.2016.8.11.0046; Valor causa: $30,528.00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria para cumprir a sentença proferida nos autos conforme 
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decisão abaixo transcrita: (....)3) Após, intimem-se o devedor, na pessoa 

de seu advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um 

prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não 

efetuando o pagamento, além da correção monetária e juros, haverá 

acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

para cada um, consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de 

pagamento parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante. 4) 

Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do 

CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 5) Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente 

para apresentar bens da parte executada passíveis de penhora em 05 

(cinco) dias e na ocasião já apresentar cálculo atualizado e CPF/CNPJ do 

executado. 6) Intime-se a parte vencida para que proceda com o 

recolhimento das custas processuais em que fora condenado pela 

Instância Superior, caso tenha ocorrido. (assinado digitalmente)Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior,Juiz de Direito COMODORO, 7 de novembro 

de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E 

INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - 

CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 114/2018-CJA

A Doutora Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Audyrlene Rocha Almeida, matrícula 

2865 , Técnica Judiciária PTJ, designada Gestora Administrativa 2, 

solicitou transferência de suas férias regulamentares no período de 26.11 

à 15.12.18 , para o usufruto no período de 07 à 26.01.2019 ;

RESOLVE:

TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 110/2018- CJA que designou a 

Servidora SIMONE APARECIDA DA SILVA, matrícula n. 8489, Auxiliar 

Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestor Administrativa 2 em 

Substituição Legal , no período de 26.11 à 15.12.18;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara-MT, 5 de novembro de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002515-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO BOM FIM LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002515-51.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: POSTO BOM FIM LTDA EXECUTADO: FRANCISCO ANDRE 

DOS SANTOS Vistos etc. Considerando a incidência de custas em iniciais 

de cumprimento de sentença, conforme disposição do Provimento nº 

11/2018-CGJ/MT, intime-se a parte exequente para que cumpra o 

despacho exarado à ID 16054791. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 07 

de novembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101683 Nr: 6907-85.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial 

formulado por DIVINA APARECIDA DE OLIVEIRA em face de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, o que faço com resolução do 

mérito.Via de consequência, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, bem como, honorários 

advocatícios, que fixo, de forma equitativa, em R$ 500,00 (§ 8º do artigo 

85 do Código de Processo Civil, sendo que a exigibilidade ficará suspensa, 

conforme art. 85, § 2º c/c art. 98, §§ 2º e 3º do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, após cumpridas as 

formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida 

baixa.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90165 Nr: 1462-86.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA DE LIMA RIGO - 

OAB:3580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

petição inicial e, com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do NCPC, 

resolvo o mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que 

fixo, de forma equitativa, em R$ 800,00 (§8º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil). Entretanto, concedo o benefício processual da gratuidade 

de justiça devendo as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficar 

sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, 

§3º do NCPC.Em caso de interposição de recurso de apelação, dê-se 

ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 dias úteis (§1º do artigo 1.010 do NCPC). Após, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal, com nossas homenagens.Transitada em 

julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos 

com a devida baixa.Jaciara/MT, 31 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 77674 Nr: 1357-46.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CLÁUDIO VIRGÍLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o trânsito em Julgado da Sentença, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes, especialmente a 

vencedora, para no prazo de 20 (vinte) dias, caso entendam necessário, 

requeiram o cumprimento da Sentença nos moldes legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 18759 Nr: 220-78.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 298 de 509



Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL GONÇALVES JÚNIOR, SELMA 

VILELLA BORGES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Carneiro Rosi - 

OAB:71.639 - MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELO - OAB:MT 5026, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT, 

MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT, RÓBER CÉSAR DA SILVA - 

OAB:4784-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo estipulado na decisão retro, se manifestarem 

sobre o cálculo judicial retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57646 Nr: 1844-84.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDEIR LOPES DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91843 Nr: 2298-59.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI MARIA BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Após relatar os autos para proferir sentença, detrai-se que a 

demandante VALDECI MARIA BENITES é analfabeta, exigindo, portanto, a 

outorga de poderes ao causídico através de procuração por instrumento 

público ou através de assinatura a rogo, subscrito por duas testemunhas, 

caso a autora não tenha condições de arcar com o pagamento da 

procuração por instrumento público.Portanto, se faz necessária a 

conversão do julgamento em diligência para regularização da 

representação processual, a fim de evitar eventual alegação de 

nulidade.Assim, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.Desta forma, 

promova a requerente, no prazo impreterível de 10 (dez) dias, a 

regularização da representação processual, sob pena de extinção.Após, 

tornem os autos conclusos para sentença.Às providências. Jaciara/MT, 

05 de novembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85143 Nr: 4741-17.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RATTI & RATTI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos em decorrência do novo pedido de dilação de 

prazo formulado à Ref. 68 para que a parte exequente informasse aos 

autos o devido cumprimento do acordo entabulado com a parte devedora.

Pois bem. Apesar do lapso temporal já concedido por 02 (duas) 

oportunidades, porém visando a finalidade social da demanda, defiro o 

pedido de nova dilação de prazo, concedendo mais 90 (noventa) dias para 

que a empresa executada cumpra a avença entabulada.

Após, transcorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar no feito requerendo o que 

entender de direito, sob pena de concordância tácita e extinção do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 05 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 102275 Nr: 7186-71.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELICA CRISTINA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 487, I do CPC, 

resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido deduzido na 

petição inicial pelo que CONDENO a autarquia ré a implantar o 

auxílio-doença ao autor, cuja data de início deve retroagir à data do 

ajuizamento da ação – 27/09/2017 - (tendo em vista que a perícia 

constatou que a data do início da incapacidade é posterior ao 

requerimento administrativo), com a observância de que não houve a 

concessão da tutela antecipada.Observe-se que os valores deverão ser 

atualizados monetariamente e com juros de mora desde a data em que 

seria devido cada pagamento. Ainda, as condenações impostas à 

Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período 

posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 

8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei 11.960/2009)(Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso 

Especial n.º 149.514.6/MG). Sem custas à vista da isenção determinada 

pela Lei n° 9.289/96, art. 1º, §1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno o 

INSS ao pagamento de honorários advocatícios do advogado da parte ex 

adversa em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 

TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas).Embora tenha sido proferida contra a Fazenda 

Pública, melhor analisando o caderno processual e o teor deste “decisum”, 

esta sentença não se submete ao reexame necessário, nos termos do 

inciso I, do § 3º, do art. 496, do CPC.Transitada em julgado, após 

cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida 

baixa.Jaciara/MT, 06 de novembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 95801 Nr: 4108-69.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASSNUF RODRIGUES & CIA Ltda (POSTO PLANALTO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LIANDRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:11602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da Carta devolvida (Ref. 45), intime-se pessoalmente o executado 

via Carta Precatória.

Na oportunidade, indique a parte exequente outros bens do devedor que 

possam ser penhorados ou comprove o exaurimento de todas as 

diligências extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, no prazo de 30 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 299 de 509



(trinta) dias, sob pena de suspensão do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o expedindo o necessário e com as cautelas de 

praxe.

Às providências.

 Jaciara/MT, 06 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97637 Nr: 4969-55.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTÔNIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SIDENEI GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de pedido da parte exequente pela realização de 

diligências por este Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de 

penhora em nome da parte executada por meio dos sistemas RENAJUD e 

BACENJUD, bem como inscrição do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes.Inicialmente, quanto ao pedido de consultas sistêmicas via 

RENAJUD, observa-se que a parte exequente comparece aos autos sem 

que ao menos tenha comprovado que realizou busca no intuito de 

localização de bens do devedor.Ora, não se pode impor ao Judiciário todo 

o ônus na busca de bens de devedor, mormente quando a parte 

exequente de igual modo tem a seu dispor convênios para tal mister, como 

é o caso por exemplo do DETRAN-NET ou CEI....Assim, indefiro o pedido 

de busca de bens via Renajud.De outra banda, quanto ao pedido de 

penhora via BACENJUD, intime-se a parte exequente para que atualize o 

débito, no prazo de 10 (dez) dias.De outro norte, defiro o pedido de 

inscrição do nome dos executados no cadastro de 

inadimplentes.Expeça-se a respectiva certidão judicial para fins de 

inscrição do nome dos executados nos órgãos do SPC e SERASA, 

devendo o exequente ser intimado para providências cabíveis no que 

tange à inscrição.Por fim, cumpra-se INTEGRALMENTE O DESPACHO DE 

REF. 25, NO QUE TANGE AO DESENTRANHAMENTO DO MANDADO PARA 

QUE O SR. MEIRINHO CUMPRA COM OS DEMAIS ATOS 

EXPROPRIATÓRIOS.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 06 de novembro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 94193 Nr: 3375-06.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR XAVIER DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do NCPC, 

resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido deduzido na 

petição inicial pelo que CONDENO a autarquia ré a conceder o 

auxílio-doença à autora pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data 

do requerimento administrativo – 17/02/2017 - (precedente: PREDILEF n.º 

200936007023962).Observe-se que os valores deverão ser atualizados 

monetariamente e com juros de mora desde a data em que seria devido 

cada pagamento. Ainda, as condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros 

de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009)(Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 

149.514.6/MG). Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 

9.289/96, art. 1º, §1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios do advogado da parte ex adversa 

em 15% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Embora tenha sido proferida contra a Fazenda Pública, melhor 

analisando o caderno processual e o teor deste “decisum”, esta sentença 

não se submete ao reexame necessário, nos termos do inciso I, do §3º, do 

art. 496, do CPC.Publique-se. Intime-se.Transitada em julgado, após 

cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida 

baixa.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87594 Nr: 80-58.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco das Chagas da Conceição de Mesquita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso, 18ª CIRETRAN DE 

JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Maia Castelo Branco 

Ferreira - OAB:, KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO 

ESPIRITO SANTO - OAB:14133/O

 Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial por 

FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEIÇÃO DE MESQUITA em desfavor 

do 18ª CIRETRAN DE JACIARA – DETRAN/MT, com fundamento no Art. 

487, inciso I, do NCPC, para condenar o réu ao pagamento do valor de 

R$5.572,73 a título de danos materiais e R$5.000,00 a título de danos 

morais.Os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir 

do evento danoso, no caso dos danos materiais, e a partir da prolação da 

sentença, no caso dos danos morais.Quanto aos juros de mora, devem 

incidir no percentual de 6% ao ano, em ambos os casos, desde a citação 

válida até o advento da Lei nº. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá 

o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento.Nesse 

sentido, vejamos....Sem custas, face ao disposto na Resolução 41/2016 

do CNCGJ/TJMT. Considerando que o autor sucumbiu em parte mínima do 

pedido, condeno o 18ª CIRETRAN DE JACIARA – DETRAN/MT ao 

pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 15% sobre o 

valor total da condenação, atendidos o zelo do profissional, a natureza e a 

importância da causa e o trabalho realizado, bem como o tempo exigido 

para o seu serviço (Arts. 85, §2º e 86, Parágrafo único, do 

NCPC).Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição.Publique-se. 

Intimem-se.Oportunamente, transitada em julgado a decisão, arquivem-se 

os autos.Jaciara - MT, 06 de novembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97871 Nr: 5096-90.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRISAN XAIVER DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANARA MICHELI ANDERLE 

PESTANA - OAB:16678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59623 Nr: 3131-82.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Quagliotti Salamone - 

OAB:103.587 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90682 Nr: 1707-97.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos Caiçara LTDA/ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Comparece a parte exequente, à Ref. 68 postulando pela expedição de 

mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo localizado via 

sistema RENAJUD à Ref. 59.

Assim, defiro a restrição de transferência via sistêmica do veículo 

HONDA/CG 125 FAN KS, placa OBK 1838, e também DEFIRO a penhora, 

avaliação e remoção do bem descrito, no endereço da parte devedora.

 Após, intime-se a parte executada para, querendo, manifestar nos autos, 

no prazo legal, sendo que, em caso de inércia, prosseguir-se-á com os 

demais atos expropriatórios.

Desde já, nomeio a parte exequente como depositária fiel do bem.

De outra banda, não localizado o veículo objeto de constrição, intime-se a 

parte executada para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar a localização do 

bem, sob pena de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, 

nos moldes do Art. 774, parágrafo único do CPC.

Ainda, determino que a parte credora junte aos autos o cálculo atualizado 

do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

penhora online.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 06 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 67471 Nr: 2039-35.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIZANGELA MERISSE SOFIATI DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de reconsideração da parte exequente objetivando a 

busca de bens passíveis de penhora em nome do executado através dos 

sistemas disponíveis ao Judiciário (Ref. 101).

Inicialmente vale consignar que a exequente sequer trouxe aos autos 

documentos comprobatórios de diligências empreendidas no intuito de 

localização de bens da parte executada.

Ora, não se pode impor ao Judiciário todo o ônus na busca de bens de 

devedor, mormente quando a parte exequente, de igual modo, tem a seu 

dispor convênios para tal mister.

E é exatamente nesse sentido que deve ser entendido o princípio da 

cooperação, insculpido no artigo 6º do CPC.

Assim, não demonstrado o exaurimento das diligências empreendidas, eis 

que não há nos autos nenhum documento hábil a atestar que a diligência 

restou frustrada pela exequente, indefiro o pedido de reconsideração de 

Ref. 101.

Ademais, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ou ainda, comprovar o exaurimento de 

todas as diligências possíveis sem logração de êxito, sob pena de 

suspensão.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 05 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93704 Nr: 3180-21.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILCE COSTA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Ante o caráter modificativo dos Embargos de Declaração de ref. 58, nos 

termos do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil, abra-se vista ao 

recorrido para contrarrazoar, no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos para decisão acerca do acolhimento ou não 

dos Embargos de Declaração oposto pela parte embargante.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 05 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89880 Nr: 1306-98.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA, LUIZ 

CARLOS DE OLIVEIRA ALVES, Ricardo José Lopes Clemente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Neri dante - 

OAB:156.783 - SP, KAREN REGES SIERRA - OAB:185010, WALDEMAR 

DECCACHE - OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3329, JULINIL GONÇALVES ARINE - OAB:1.136

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que não foi possível realizar a avaliação 

do imóvel, visto que este se encontra em local de difícil acesso, e mesmo 

com o memorial descritivo não é possível cumprir a finalidade desta Carta 

Precatória, conforme relatado em certidão de ref. 47.

Sendo assim, defiro os pedidos constantes na petição de Ref: 75.

OFICIE-SE O INTERMAT para, no prazo de 30 (trinta) dias emitir e enviar a 

este Juízo certidão atualizada, sobre a atual localização da propriedade 

em questão.

Com a chegada das informações, cumpra-se conforme deprecado.

 Cumprida a finalidade, devolva-se a Comarca de origem, com nossas 

homenagens e as baixas de estilo.

Às providências.

Jaciara - MT, 05 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101827 Nr: 6962-36.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE AGUIAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial 

formulado por SIRLENE AGUIAR DE OLIVEIRA em face de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, o que faço com resolução do 

mérito.Via de consequência, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, bem como, honorários 

advocatícios, que fixo, de forma equitativa, em R$ 500,00 (§ 8º do artigo 

85 do Código de Processo Civil, sendo que a exigibilidade ficará suspensa, 

conforme art. 85, § 2º c/c art. 98, §§ 2º e 3º do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, após cumpridas as 

formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida 

baixa.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Jaciara/MT, 30 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3700 Nr: 1217-42.1998.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO MENDONÇA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:3591-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar nos autos acerca do 

pagamento, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57065 Nr: 1363-24.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉLIA REGINA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27851 Nr: 1543-16.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENO FIRMINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT, SANDRA MARA DE LIMA RIGO - 

OAB:3580/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Luis Tadeu 

Rondina Mandaliti - OAB:17209 - A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo estipulado na decisão retro, se manifestarem 

sobre o cálculo judicial retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34511 Nr: 2067-76.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA FIGUEIREDO LEITE, FABIANA 

FIGUEIREDO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Fabiana Figueiredo Leite, CNPJ: 

03367655000190, brasileiro(a), Endereço: Rua Rl 01 Qd. 08 Lote 170, 

Bairro: Jardim Leblon, Cidade: Jaciara-MT

Executados(as): Fabiana Figueiredo Leite, Cpf: 93440804100 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Av. Xavantes, N° 985, Bairro: Vila Santo Antonio, 

Cidade: Jaciara-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 81554 Nr: 2939-81.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o executado INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, devidamente intimado, deixou de se manifestar 

acerca dos cálculos apresentados, juntando apenas o CNIS do exequente 

em sua manifestação (ref. 75).

Sendo assim, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente 

às ref. 68.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor-RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem-me conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 06 de novembro de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91300 Nr: 2016-21.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCFECL(BP, TCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de pedido da exequente pela realização de buscas 

de bens passíveis de penhora em nome do executado por meio do sistema 

INFOJUD e RENAJUD.Pois bem.Intimado a indicar bens à penhora, vem o 

exequente requerer diligência pelo juízo, comprovando apenas a busca de 

bens no CRI local.Ora, não se pode impor ao Judiciário todo o ônus na 

busca de bens de devedor, mormente quando a parte exequente de igual 

modo tem a seu dispor convênios para tal mister, como é o caso por 

exemplo do DETRAN-NET.Assim, indefiro o pedido de busca de bens dos 

executados via RENAJUD.Quanto ao pedido de buscas via INFOJUD, tendo 
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em vista que a exequente diligenciou no CRI local a fim de localizar bens 

imóveis dos executados, restando esta infrutífera, defiro o pedido....Com 

efeito, junto aos autos cópias das declarações de imposto de renda do 

executado.Havendo juntada de informações, processe-se em segredo de 

justiça.Sendo positiva, manifeste-se o exequente quanto aos documentos 

juntados, em 15 (quinze) dias.Restando infrutífera, intime-se a exequente 

para requerer o que de direito, no mesmo prazo, sob pena arquivamento 

do feito.Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me 

os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 06 de novembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97787 Nr: 5053-56.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX JOEL RUSSI, ANDREIA WAGNER, 

ALEXANDRE RUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96831 Nr: 4608-38.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE GILMAR MARCIANO DA SILVA, SANDRA 

MOISÉS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que o feito já se encontra saneado (ref. 

19).

 Assim, defiro a produção de prova pela parte autora, e desde já, 

DESIGNO a audiência instrutória para o dia 12 de dezembro de 2018, às 

14h15min.

Intime-se a parte requerida, na pessoa de seu representante, 

pessoalmente para comparecer à audiência, sob pena de confissão.

Lado outro, quanto ao pedido de expedição de Ofício à Delegacia de 

Polícia desta Comarca, consigno que as diligências judiciais neste sentido 

possuem caráter excepcional, devendo a requerente diligenciar com o que 

estiver ao seu alcance para o cumprimento deste encargo, viabilizando-se 

a utilização das diligências judiciais após comprovado o esgotamento das 

vias extrajudiciais e administrativas possíveis à parte.

Nota-se que a parte protocolou o pedido (ref. 23), entretanto, não houve 

qualquer resposta negativa da Delegacia em fornecer os documentos 

requisitados.

Ademais, o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB) dispõe que:

XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir 

investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de 

investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que 

conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em 

meio físico ou digital;

 Portanto, indefiro, por ora, a diligência requerida pela autora, contudo, 

concedo o prazo de 10 (dez) dias para a juntada de tais documentos pela 

parte autora.

Às providências.

 Jaciara/MT, 06 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89595 Nr: 1177-93.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

petição inicial e, com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do NCPC, 

resolvo o mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que 

fixo, de forma equitativa, em R$ 800,00 (§8º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil). Entretanto, diante da concessão do benefício processual 

da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o disposto no 

art. 98, §3º do NCPC.Em caso de interposição de recurso de apelação, 

dê-se ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões 

no prazo de 15 dias úteis (§1º do artigo 1.010 do NCPC). Após, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal, com nossas homenagens.Transitada em 

julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos 

com a devida baixa.Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52198 Nr: 764-22.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR JOSÉ VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165MT, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte embargada, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 551,16 para 

recolhimento de guia de custas, Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 413,40 para recolhimento da guia de custas e 137,76 referente 

a taxa judiciária a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

80/81. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai 

gerar um boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da Comarca de Jaciara aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5869 Nr: 1433-66.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA REGINA DE BRITO, AMSTERDAN DE 

JESUS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SANCHES MARCONI - 

OAB:85.657/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte exequente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 264,62 para 

recolhimento de guia de custas, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 118/119. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA” Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item taxa e 
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preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 591 Nr: 3131-92.2008.811.0010

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO CABECEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3329, Murillo Espínola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:207681, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - OAB:4.945-OAB/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

do impugnado, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 101,18 para recolhimento de 

guia de custas, que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

31/32. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai 

gerar um boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da Comarca de Jaciara aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3465 Nr: 1019-05.1998.811.0010

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRMONDES FERREIRA DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NALDO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIMATEIA NOBRE DA SILVA - 

OAB:7882-E/MT, CARLOS FRANCISCO QUESADA - OAB:6288-A, 

Joéverton Silva de Jesus - OAB:9946/MT, KARLA LETÍCIA DA SILVA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA LETÍCIA DA SILVA - 

OAB:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 346,44 para 

recolhimento de guia de custas, que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 874/884. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA” Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78519 Nr: 1645-91.2016.811.0010

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA BUENO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CEZAR BUENO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:

Nome do(a,s) Intimando(a,s):

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 94875 Nr: 3680-87.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial de Alimentos Caiçara LTDA/ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas à baila e capazes a 

influir à conclusão, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

exordial, com fulcro no artigo 487, I do CPC, para DETERMIAR que o 

quantum debeatur da ação executiva nº 1707-97.2017.811.0010 – Código 

90682 seja calculado abatendo-se o montante já adimplido, no valor de R$ 

7.359,90 (sete mil trezentos e cinquenta e nove reais e noventa 

centavos). Em razão da sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC), 

condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, mais honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, na 

proporção de 60% (sessenta por cento) para a embargante e 40% 

(quarenta por cento) à embargada.Traslade-se cópia da presente 

sentença aos autos da execução apensa, a fim de que seja apurado o 

correto valor devido pelo embargante/executado.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

comunicações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001915-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AUROTEC INDUSTRIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA TELINE OAB - SP280351 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILON ANTONIO DOS SANTOS FILHO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001915-30.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

AUROTEC INDUSTRIAL LTDA RÉU: ODILON ANTONIO DOS SANTOS FILHO 

- ME Vistos etc. Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos 

do Art. 319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no 

Art. 320 do mesmo diploma legal. Assim, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no Art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no Art. 334 

do mesmo codex, recebo a petição inicial e sua emenda. Além disso, 

preenchidos os requisitos do art. 700 do CPC, a ação monitória é 

pertinente. Expeça-se o mandado de pagamento, de entrega de coisa ou 

para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, com o prazo de 15 

dias, nos termos pedidos na inicial, bem como para o pagamento de 

honorários advocatícios, estes equivalentes a 5% (cinco por cento) do 

valor da causa (CPC, Art. 701), anotando-se, ainda, nesse mandado, que, 

caso os réus o cumpra, no prazo estipulado, ficarão isentos de custas 

processuais (CPC, Art. 701, §1º). Conste, ainda, que, nesse prazo, os 

réus poderão oferecer embargos (CPC, Art. 702), e que, não havendo o 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial (Art. 701, § 2º, do CPC). 

Apresentando os réus embargos monitórios, no prazo legal, certifique-se 

e intime-se a autora para responder os embargos no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do Art. 702, § 5º, do CPC. De outra banda, defiro o 

pedido de ID 16295848 para determinar a manutenção nos autos apenas 

dos arquivos iniciais mencionados no petitório, visto a distribuição em 

triplicidade pelo causídico da demandante. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 07 
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de novembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002441-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ROSA DE AQUINO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002441-94.2018.8.11.0010. 

EMBARGANTE: ADAO ROSA DE AQUINO EMBARGADO: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos 

por ADÃO ROSA DE AQUINO face ao ajuizamento da ação de execução 

de título executivo extrajudicial proposta por BANCO DO BRASIL S/A, sob 

nº 1001859-94.2018.8.11.0010, partes qualificados nos autos. 

Inicialmente, no tocante à concessão de efeito suspensivo aos embargos, 

verifica-se do artigo 919, § 1º do CPC que além dos requisitos para a 

concessão de tutela provisória, a execução deve estar garantida por 

penhora, depósito ou caução suficientes. Sobre o assunto, é o 

entendimento do E. TJMT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARÇOS À 

EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO 

SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – BENS OFERTADOS EM 

PENHORA INSUFICIENTES À GARANTIA DA EXECUÇÃO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A regra geral é a de que os 

“embargos do executado não terão efeito suspensivo” (CPC/15, art. 919, 

“caput”), mas tal regra poderá sofrer atenuação, pois, segundo a regra 

contida no §1º do mesmo artigo, o “juiz poderá, a requerimento do 

embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados 

os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes.” (AI 101570/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 

25/04/2017). Negritei. Com isso, apesar da afirmação da parte embargada 

de que o imóvel constitui bem de família, não há o preenchimento de todos 

os requisitos para o acolhimento do pleito. Dessa forma, indefiro o pedido 

de concessão de efeito suspensivo. De outra banda, defiro os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, nos termos do Art. 98 do CPC. Lado 

outro, recebo os Embargos à Execução para discussão, eis que 

tempestivos, nos termos do Art. 915 do CPC (certidão de ID 15848244). 

Assim, intime-se a exequente/embargada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, manifestar sobre os presentes embargos, nos termos do inciso 

I do art. 920 do CPC. Advindo manifestação da exequente, diga a parte 

embargante no mesmo prazo supra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 07 

de novembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002488-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDELICE FELIX ALCANGELO OAB - 010.871.681-39 (REPRESENTANTE)

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002488-68.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

EDIMAR FELIX ALCANGELO REPRESENTANTE: VALDELICE FELIX 

ALCANGELO VISTOS ETC, VALDELICE FELIX ALCANGELO ajuíza “Ação 

de Guarda c/c Antecipação de Tutela” em desfavor de SONIA FELIX 

ALCANGELO, pleiteando liminarmente a guarda provisória de seu neto 

EDIMAR FELIX ALCANGELO, qualificados nos autos. Alega que o menor 

se encontra sob a sua guarda de fato, pois a genitora, ora requerida, não 

convive com o filho desde o nascimento e possui envolvimento com 

substâncias entorpecentes, tendo, inclusive, permanecido presa e 

internada no hospital psiquiátrico Paulo de Tarso. Relata que a criança é 

beneficiária de benefício previdenciário de prestação continuada- LOAS, 

contudo, a requerida transferiu o benefício para a sua conta bancária 

particular e não repassa os valores à criança, destinando-o 

exclusivamente para o uso de drogas. Junto à inicial acostou documentos. 

Decisão determinando a emenda à inicial (ID 15913972) e devidamente 

cumprida (ID 16037797). É o relato do necessário. Decido. Da Gratuidade 

da Justiça Defiro o pedido de gratuidade da justiça à autora, na forma do 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige 

apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

CONCEDO a gratuidade da justiça. Da Antecipação de Tutela Quanto ao 

pedido liminar, a pretensão exposta na peça inaugural prospera. Acerca 

da tutela de urgência, o art. 300, do NCPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. A primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – 

probabilidade do direito – é em verdade “aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela 

provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno 

Dantas. RT, 2015, p. 782) Em outras palavras, o autor “deve demonstrar 

que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou 

muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris” (Novo 

Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 

2015, p. 472). No caso em exame, concluo pela presença do referido 

pressuposto, na medida em que, diante dos documentos acostados aos 

autos, é plenamente plausível a alegação da autora quanto à existência da 

guarda de fato do neto. Ademais, não visualizo nos autos qualquer fato 

que obste a concessão da guarda à requerente. Ao contrário, é de 

conhecimento público e notório que a requerida possui envolvimento com 

drogas e responde a vários processos neste juízo, inclusive cumpre pena 

nos autos nº 1795-43.2014.811.0010 – código 57584, que tramita na 3ª 

Vara criminal desta Comarca de Jaciara. Outrossim, o estudo social 

elaborado pelo CREAS deste município constatou que a requerente é quem 

cuida da criança e de outros três netos, bem como a precariedade a 

situação financeira vivenciada pela família. Noutro giro, a segunda 

condição para o deferimento da tutela de urgência – perigo de dano – é 

indiscutível nos autos diante da situação de vulnerabilidade que se 

encontra a criança, pois está sendo privada de recursos devido à falta do 

benefício que é seu de direito. Ademais, não vislumbro nos autos o risco 

de perigo de irreversibilidade com a concessão da liminar, considerando a 

possibilidade de revogação da medida a qualquer tempo, conforme dispõe 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 305 de 509



o art. 296 do Caderno Processual: “Art. 296. A tutela provisória conserva 

sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser 

revogada ou modificada.” De rigor, portanto, a concessão da liminar para 

conceder a gurda provisória da criança à autora, bem como o recebimento 

do benefício previdenciário mediante alvará judicial. Pelo exposto, DEFIRO 

LIMINARMENTE o pedido formulado pela autora, para o fim de: i) 

CONCEDER a guarda provisória do menor Edimar Felix Alcangelo em favor 

da requerente Valdelice Felix Alcangelo; ii) DETERMINAR que o benefício 

previdenciário de prestação continuada nº 700752833-4 recebido pelo 

menor Edimar Felix Alcângelo seja imediatamente bloqueado para saque 

pela requerida Sonia Felix Alcangelo e somente possa ser sacado 

mediante alvará judicial pela Sra. Valdelice Felix Ancângelo. Intime-se a 

requerente para que compareça em Cartório e preste compromisso de 

bem e fielmente desempenhar o encargo que lhe foi conferido, na forma 

do que dispõe o art. 32 da Lei nº 8.069/1990. Cite-se a parte requerida 

para, com fundamento no art. 334 do NCPC, comparecer à audiência 

conciliatória, a ser realizada no CEJUSC desta comarca, ou, caso não 

tenha interesse na tentativa de autocomposição, apresentar pedido de 

cancelamento, com, no mínimo 10 (dez) dias de antecedência (art. 334, § 

5º NCPC) e oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de ser-lhe decretada a revelia (art. 344 NCPC). Intime-se a Psicóloga e 

Assistente Social integrantes da equipe interprofissional deste juízo para 

que realize estudo psicossocial na residência da requerente, elaborando 

relatório no menor prazo possível. Após, vistas ao Ministério Público. 

Oficie-se a agência local do Banco Bradesco e INSS da presente decisão. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 6 de 

novembro de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002488-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDELICE FELIX ALCANGELO OAB - 010.871.681-39 (REPRESENTANTE)

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 206258 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 13/12/2018 às 13hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000971-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DUTRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O 

(ADVOGADO(A))

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

legal, apresentar impugnação e requerer o que de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5868 Nr: 1432-81.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO SCHENEIDER, TEREZINHA 

SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN PATRICK DE ALMEIDA 

MACIEL - OAB:4050-E, CEMI ALVES DE JESUS - OAB:4264/MT, ILDO 

DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:9270/MT, LEONIR GALERA MARI - OAB:3007, 

MARIEL MARQUES OLIVEIRA - OAB:6.040/MT, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5225-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 265,32 para 

recolhimento de guia de custas, que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 144 e vº. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA” Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24923 Nr: 1230-89.2008.811.0010

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO MARTINS FELTRIN, JOSÉ ROBERTO 

MARTINS FELTRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAÍAS BORGES DE REZENDE SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - 

OAB:6616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

do requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 7.719,08 para recolhimento de 

guia de custas, que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

128/131. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai 

gerar um boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da Comarca de Jaciara aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9890 Nr: 456-69.2002.811.0010

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBDO-, NBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLAMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 266,38 para 

recolhimento de guia de custas, que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 65/70. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” 

Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher 

os campos com o numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no 

item custas incluir no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da 

taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da 

Comarca de Jaciara aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24925 Nr: 1232-59.2008.811.0010

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO MARTINS FELTRIN, JOSÉ ROBERTO 

MARTINS FELTRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAÍAS BORGES DE REZENDE SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - 

OAB:6616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

do Excipiente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 413,40 para recolhimento de 

guia de custas, que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

126/129. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai 

gerar um boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da Comarca de Jaciara aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56787 Nr: 1142-41.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA ARAÚJO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Certifico e dou fé que, a petição de fls 166/239 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, procedo a intimação da parte requerente, 

para no prazo legal manifestar-se acerca da petição de fls 166/239. É o 

que me cumpre certificar.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109870 Nr: 1120-41.2018.811.0010

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, FMC, VFMDSC, FCDS, VFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS, AAADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia Vicente de Miranda 

Hondo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a): Requerido(a): Amanda Araújo Alcangelo da Silva, 

Rg: 2755735-9 SSP MT Filiação: Dalva Araújo Alcangelo, data de 

nascimento: 18/06/1995, brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, convivente, 

menor, Endereço: Rua 17, Quadra 13, Casa 163, Bairro: Jardim Aeroporto 

ii, Cidade: Jaciara-MT,

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:Processo nº 1120-41.2018.811.0010

 Código 109870

Requerente: Ministério Público Estadual e Outros

Requeridos: Amanda Araújo Alcângelo da Silva e Cristiano Antônio dos 

Santos

VISTOS ETC,

 1) Considerando que a requerida se encontra em lugar incerto e não 

sabido, defiro a citação por edital de AMANDA ARAUJO ALCANGELO DA 

SILVA, pelo prazo de 20 (vinte) dias, obedecidas as formalidades legais 

(art. 257, do CPC) para, querendo, responder a presente ação, no prazo 

legal de 10 (dez) dias.

2) Caso não sobrevenha manifestação, desde já NOMEIO curador especial 

a Dra. Jacqueline Gevizier Nunes Rodrigues, Defensora Pública atuante 

nesta Comarca de Jaciara, nos termos do art. 72, II do CPC, que deverá 

ser intimada quanto a esta decisão e para se manifestar, no prazo legal.

3) Intime-se a equipe interprofissional do juízo para que realize estudo 

psicossocial com o demandado Cristiano Antônio dos Santos, no endereço 

constante da exordial.

3) Expeça-se carta precatória à Comarca de Cuiabá-MT, para que seja 

realizado estudo psicossocial na residência do casal Francisco e Vanda.

4) Após, certifique-se o necessário, e retornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 23 de agosto de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 85210 Nr: 4765-45.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA DE LIMA RIGO - 

OAB:13090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 4765-45.2016.811.0010

Código nº. 85210

Requerente: Felipe Martins

Requerido(a): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Felipe Martins ajuizou “Ação Previdenciária para Concessão de Abono de 

25% c/c Tutela de Urgência”, em face de Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, todos qualificados nos autos.

A parte autora noticiou o falecimento do autor (ref. 28).

Devidamente intimada para se manifestar nos autos (ref.39), a parte 

autora permaneceu inerte, conforme certidão de ref.40.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos verifico que a causídica da parte autora deixou 

transcorrer in albis o prazo para manifestação, não promovendo os atos e 

as diligências necessárias ao deslinde do feito.

 É sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual.

Portanto, considerando-se que a parte interessada não promoveu os atos 

e diligências necessárias, abandonando a presente causa, é de

 rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...)

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

 (...)”

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na 

distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT,05 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 60325 Nr: 3434-96.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEG, NMEDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 307 de 509



Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Processo nº 3434-96.2014.811.0010

Código 60325

VISTOS ETC,

Antes de apreciar o pedido de ref. 76, oficie-se a empresa VB Alimentos 

Indústria e Comércio LTDA para que a instituição informe acerca da 

existência de plano de saúde empresarial oferecido aos empregados.

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre da resposta da empregadora.

Findo o prazo, com ou sem manifestação, vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 5 de novembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 79509 Nr: 1972-36.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSÉ PARADA 

SIMÃO - OAB:221386 SP

 Do Advogado do Requerido, acerca da r. sentença proferida à ref. a 

seguir transcrito: "Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, tendo o autor decaído em 

grande parte dos pedidos, arbitro o ganho de causa em seu favor de 20% 

(vinte por cento), e em 80% (oitenta por cento) à ré, o que norteará o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, §8°, do Código de 

Processo Civil, ficando, contudo, em relação ao requerente, suspensa sua 

exigibilidade face à concessão da gratuidade da justiça, art. 98, §3°, do 

mesmo Codex. Habilitem-se os patronos da ré na forma postulada à ref. 

37. Transitada em julgado, certifique-se. Após, remetam-se os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Jaciara ¬- MT, 21 de junho de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva-Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 150 Nr: 313-56.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SACARDI - ME, LUIZ SACARDI JÚNIOR, 

FRANCISCO JOSÉ TICIANEL, IRINEU BATISTA CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER 

- OAB:2658, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - 

OAB:5461-B

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data procedo a INTIMAÇÃO das Partes 

acerca do Laudo de Avaliação que aportou às fls.507/509. É o que me 

cumpre certificar.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 45409 Nr: 293-74.2011.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 Vistos.

Ante a certidão apresentada às fls. 171, converto o julgamento em 

diligência para realizar nova audiência de instrução e julgamento no dia 13 

de novembro de 2018, às 14h30min.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000406-98.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALANA LARISSA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000406-98.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: ALANA LARISSA FERREIRA Vistos, etc. 

Determino a intimação da parte executada sobre o pedido de levantamento 

dos valores penhorados, a fim de que se manifeste no prazo de cinco 

dias. Decorrido o prazo sem resposta, autorizo o levantamento dos 

valores em favor da parte credora mediante a expedição do competente 

alvará. Após conclusos. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010783-77.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA VIANA FEITOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010783-77.2015.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSEFA VIANA FEITOSA 

EXECUTADO: EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Vistos, etc. 

Para viabilizar o atendimento do pedido (id. 15954059), traga a exequente 

planilha atualizada do débito. Ainda, sob pena de indeferimento, manifeste 

seu interesse na manutenção da penhora sobre os bens cuja tentativa de 

alienação judicial restou sem êxito, tudo no prazo de 10 (dez) dias. Com a 

resposta, conclusos para diligências. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000555-94.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEJAIR BARBOSA DE SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000555-94.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: NATALINO FERREIRA - ME 
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EXECUTADO: DEJAIR BARBOSA DE SA Vistos, etc. Conforme tela do 

sistema renajud (id. 13229778) já foi realizada restrição total de circulação 

sobre o veículo automotor indicado. No mais, defiro o prazo de trinta dias 

para indicação de endereço ou nomeação de outros bens passíveis de 

penhora em nome da parte executada, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010693-11.2011.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEI CONCEICAO DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010693-11.2011.8.11.0010. EXEQUENTE: CHIRLEI CONCEICAO DA SILVA 

- ME EXECUTADO: LEANDRA RODRIGUES DA SILVA Vistos, etc. 

Cumpra-se conforme determinado (id. 13654876), intimando-se a parte 

exequente a requerer o que de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002830-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA THAIS DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002830-79.2018.8.11.0010. REQUERENTE: BIANCA THAIS DA SILVA 

SOARES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Aguarde-se o 

cumprimento da decisão proferida nos autos 1002829-94.2018.8.11.0010. 

Após conclusos. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002829-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA THAIS DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002829-94.2018.8.11.0010. REQUERENTE: BIANCA THAIS DA SILVA 

SOARES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Atento ao poder 

geral de cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua 

residência por documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 

320 e 321, ambos do CPC. Assevera-se que a determinação tem suporte 

na Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002835-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS COSMOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002835-04.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ELIAS COSMOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Atento ao poder geral 

de cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua residência 

por documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC. Assevera-se que a determinação tem suporte na 

Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 309 de 509



PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002859-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON LUIS CHAVES MANRIQUE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELO OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOS ANJOS FERNANDES REIS (REQUERIDO)

MANUEL MARQUES DOS REIS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISABEL FERREIRA BARCELO OAB: MT0015671A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/01/2019 Hora: 09:40 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010272-45.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON SEBASTIÃO ALVES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte credora para no prazo de 05 dias retirar a certidão de débito que 

se encontra arquivada nesta secretaria. Após, encaminhe-se ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002839-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LAYD DAYANA DE MORAES SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/01/2019 Hora: 10:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

MARIA CÉLIA DE BRITO CAPATO Gestora Judiciária-Substituta

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002838-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINEZ DE LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/01/2019 Hora: 10:10 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

MAria Célia de Brito Capato Gestora Judiciária-Substituta

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000414-75.2017.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DRIELY ANY BEZERRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000414-75.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: DRIELY ANY BEZERRA SILVA Vistos, etc. 

Indefiro também o pedido de bloqueio via bacenjud, porque já houve 

tentativa de constrição por este meio há nos autos, sem êxito, e não há 

indicação de que a situação financeira da executada foi alterada. Aliás, o 

Juizado Especial é regido pelos princípios da celeridade e simplicidade 

processual (Art. 2º da Lei 9.099/95), o que torna inviável a perpetração do 

processo para realização de buscas pelo Juízo, competindo 

exclusivamente à parte interessada as diligências necessárias para o 

recebimento do seu crédito. Assim, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo improrrogável de 15 dias, indique bens passíveis de penhora sob 

pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002834-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR DIONIZIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/01/2019 Hora: 10:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Maria Célia de Brito Capato Gestora Judiciária-Substituta

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002831-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FREITAS FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/01/2019 Hora: 09:50 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Maria Célia de Brito Capato Gestora Judiciária-Substitua

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010724-31.2011.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEDRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSBRASIL - TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010724-31.2011.8.11.0010. EXEQUENTE: MANOEL PEDRO DA SILVA 

EXECUTADO: TRANSBRASIL - TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA 

Vistos, etc. Consigne-se que a restrição realizada sobre os veículos 

indicados (circulação) é total, impedindo o registro da mudança de 

propriedade, novo licenciamento do RENAVAM, bem como sua circulação. 

Intime-se a parte exequente a atualizar o débito. Após, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação do veículo automotor cujas informações 

foram extraídas do sistema “Renajud”, que poderá ser encontrado no 

endereço indicado. Fica desde já a parte executada nomeada como 

depositária fiel dos bens e responsável pelos encargos legais, até 

determinação ulterior. Após a lavratura do termo ou do auto de penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação entre as partes. Sendo o caso, 

designe-se a audiência, conforme determina o art. 53, § 1º da Lei 9.099/95 

ou autoriza o Enunciado n.º 71 do FONAJE, oportunidade em que a parte 

executada poderá se opor à penhora. Sem prejuízo, determino a avaliação 

dos bens, devendo o Sr. Oficial de Justiça cumprir as determinações 

contidas no art. 872 do CPC. Com a juntada do auto de avaliação, 

intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de cinco dias. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000074-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSALIA DA SILVA VASCONCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000074-97.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: NEUSALIA DA SILVA 

VASCONCELOS EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. 1. DEFIRO o pedido 

de penhora on line nas contas da parte executada, na forma estabelecida 

pelo art. 854 do CPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e art. 512 e ss da CNGC. 2. 

Restando a penhora positiva, intime-se o executado, por meio de seu 

advogado ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao último endereço cadastrado nos autos, para eventual 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, tudo na forma do art. 854, § 2º 

e § 3º, do CPC. 3. Decorrido o prazo assinalado, transformado o bloqueio 

em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, do CPC) e nada sendo requerido 

nos posteriores 15 (quinze) dias, conforme previsto no § 11, art. 525 do 

CPC, libere-se o valor em favor da parte credora. 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000311-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO BATISTA LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SANDRA PEREIRA DE SOUZA 04289891101 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000311-34.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: EFIGENIO BATISTA LEAO 

EXECUTADO: SANDRA PEREIRA DE SOUZA 04289891101 Vistos, etc. 1. 

DEFIRO o pedido de penhora on line nas contas da parte executada, na 

forma estabelecida pelo art. 854 do CPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e art. 512 

e ss da CNGC. 2. Restando a penhora positiva, conforme telas em anexo, 

intime-se o executado, por meio de seu advogado ou, na ausência, 

pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao último endereço 

cadastrado nos autos, para eventual manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias, tudo na forma do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. 3. Decorrido o prazo 

assinalado, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC) e nada sendo requerido nos posteriores 15 (quinze) dias, 

conforme previsto no § 11, art. 525 do CPC, libere-se o valor em favor da 

parte credora. 4. Do contrário, tornem imediatamente conclusos para 

busca de veículos automotores em nome da parte executada via 

RENAJUD. 5. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-66.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO SEVERO CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000046-66.2017.8.11.0010. REQUERENTE: CELIO SEVERO CUSTODIO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. DEFIRO o pedido de penhora on line 

nas contas da parte executada, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

CPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e art. 512 e ss da CNGC. 2. Restando a 

penhora positiva, intime-se o executado, por meio de seu advogado ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual manifestação no prazo de 

05 (cinco) dias, tudo na forma do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. 3. 

Decorrido o prazo assinalado, transformado o bloqueio em penhora ex vi 

legis (art. 854, § 5º, do CPC) e nada sendo requerido nos posteriores 15 

(quinze) dias, conforme previsto no § 11, art. 525 do CPC, libere-se o valor 

em favor da parte credora. 4. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002838-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINEZ DE LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002838-56.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LINDINEZ DE LIMA SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. CITE-SE para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A tutela de 

urgência pleiteada exige, além da comprovação do perigo de dano, 

fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas capazes de 

demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial 

poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação emanada do e. STJ 

sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se 

funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF 

ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 

1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Assim, sob juízo de cognição sumária e 

diante da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação 

de hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da 

prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002839-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LAYD DAYANA DE MORAES SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002839-41.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LAYD DAYANA DE MORAES 

SIQUEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. CITE-SE 

para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme 

pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no 

§1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados 

Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em 

caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A tutela de 

urgência pleiteada exige, além da comprovação do perigo de dano, 

fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas capazes de 

demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial 

poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação emanada do e. STJ 

sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se 

funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF 

ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a 
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caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 

1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Assim, sob juízo de cognição sumária e 

diante da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação 

de hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da 

prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001026-13.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO BATISTA LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDECI DE SA TELES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001026-13.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: EFIGENIO BATISTA LEAO 

EXECUTADO: ALDECI DE SA TELES DA SILVA - ME Vistos. Sendo 

hipótese de deferimento do pedido da parte para requisição de informação 

sobre a renda ou bens do(a) devedor(a) à Receita Federal, nos termos do 

art. 476 da C.N.G.C., procedi com a pesquisa via sistema INFOJUD. Deve a 

escrivania se atentar para o cumprimento do art. 477 da C.N.G.C, que 

preconiza: “As secretarias farão arquivos reservados, em pasta própria, 

física ou eletrônica, dos ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu conteúdo ao 

interessado e certificando no processo essa ocorrência (...).” As 

informações provenientes das pesquisas pelos sistemas deverão ficar 

disponíveis no Cartório Judicial, podendo ser consultadas pelo 

interessado, não podendo ser disponibilizado fora da secretaria em razão 

do sigilo. Intime-se a parte exequente a se manifestar sobre o resultado 

das pesquisas, requerendo o que de direito no prazo de quinze dias. No 

silêncio, conclusos para extinção. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000683-17.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO BATISTA LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUCIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000683-17.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: EFIGENIO BATISTA LEAO 

EXECUTADO: SERGIO LUCIO DA SILVA Vistos. Sendo hipótese de 

deferimento do pedido da parte para requisição de informação sobre a 

renda ou bens do(a) devedor(a) à Receita Federal, nos termos do art. 476 

da C.N.G.C., procedi com a pesquisa via sistema INFOJUD. Deve a 

escrivania se atentar para o cumprimento do art. 477 da C.N.G.C, que 

preconiza: “As secretarias farão arquivos reservados, em pasta própria, 

física ou eletrônica, dos ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu conteúdo ao 

interessado e certificando no processo essa ocorrência (...).” As 

informações provenientes das pesquisas pelos sistemas deverão ficar 

disponíveis no Cartório Judicial, podendo ser consultadas pelo 

interessado, não podendo ser disponibilizado fora da secretaria em razão 

do sigilo. Intime-se a parte exequente a se manifestar sobre o resultado 

das pesquisas, requerendo o que de direito no prazo de quinze dias. No 

silêncio, conclusos para extinção. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-96.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACSON BEZERRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000917-96.2017.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: JACSON BEZERRA DE SOUZA Vistos, etc. 

Procedi nesta data consulta e efetivação de restrição por meio dos 

sistemas RENAJUD e INFOJUD, conforme regulamentação do Conselho 

Nacional de Justiça e CNGC-MT. Com efeito, restaram infrutíferas tais 

diligências, como se colhe dos documentos que seguem. Assim, determino 

a intimação da parte exequente para, no prazo improrrogável de quinze 

dias, indique bem passível de penhora sob pena de extinção da ação. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000873-77.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DYEGO CARLINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000873-77.2017.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: DYEGO CARLINI Vistos. Sendo hipótese de 

deferimento do pedido da parte para requisição de informação sobre a 

renda ou bens do(a) devedor(a) à Receita Federal, nos termos do art. 476 

da C.N.G.C., procedi com a pesquisa via sistema INFOJUD. Com efeito, 

restou infrutífera tal diligência, como se colhe dos documentos que 

seguem. Intime-se a parte exequente a se manifestar sobre o resultado 

das pesquisas, requerendo o que de direito no prazo de quinze dias, sob 

pena de extinção. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000481-40.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LOPES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADESIO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000481-40.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: SEBASTIAO LOPES DE 
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ARRUDA EXECUTADO: ADESIO NASCIMENTO Vistos. Sendo hipótese de 

deferimento do pedido da parte para requisição de informação sobre a 

renda ou bens do(a) devedor(a) à Receita Federal, nos termos do art. 476 

da C.N.G.C., procedi com a pesquisa via sistema INFOJUD. Com efeito, 

restou infrutífera tal diligência, como se colhe dos documentos que 

seguem. Intime-se a parte exequente a se manifestar sobre o resultado 

das pesquisas, requerendo o que de direito no prazo de quinze dias. No 

silêncio, conclusos para extinção. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000046-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER SOUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000046-32.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: WAGNER SOUZA DOS SANTOS Vistos, etc. Em 

atento exame quanto ao pedido de restrição sobre eventuais veículos da 

parte executada pelo Sistema “Renajud”, tenho que tal modalidade 

constritiva deve ser deferida eis que, além de se constituir em medida 

judicial que tem sustentação legal, também se mostra a mais apropriada 

neste momento processual. Portanto, defiro o pedido da parte exequente e 

procedo nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, conforme 

regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. Restando 

positiva a restrição, abra-se vista às partes para se manifestarem no 

prazo de 05 (cinco) dias. Sendo negativas as declarações de bens 

penhoráveis em nome da parte executada, deverá ser intimada a parte 

credora, no prazo de 30 dias, indicar outros bens passeis de constrição, 

pena de extinção da demanda executiva. Uma vez gravado o bem com 

alienação fiduciária e, possuindo a parte exequente interesse sobre os 

direitos pessoais sobre o bem financiado, proporcionais ao número de 

parcelas quitadas, junte aos autos informações a respeito do agente 

financeiro, bem como o local onde o bem pode ser encontrado a fim de 

possibilitar expedição de mandado de penhora e avaliação, no prazo 

mesmo prazo, sob pena de indeferimento. Prestadas as informações, 

expeça-se mandado de penhora, devendo o bem ser depositado em mãos 

da parte exequente. Realizada a constrição, avalie-se e de tudo intime-se 

a parte executada, certificando-se, ainda, eventual interesse na 

realização de audiência para tentativa de conciliação entre as partes, 

designando-se ato com tal finalidade de acordo com a pauta da 

conciliadora. Tomem-se as demais providências de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIK DE MELO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000503-64.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VALDIK DE MELO DA COSTA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A., TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Compulsando os autos, observa-se que as partes noticiam a 

realização de acordo, e, a teor do que dispõe o art. 139, inc. V, do CPC, 

cumpre ao magistrado promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 

Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO por sentença, 

para que opere seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, e, em 

consequência, JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). Int. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59661 Nr: 2202-59.2013.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730

 Proceder a intimação da parte requerida acerca dos cálculos de fls. 

221/224, requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37346 Nr: 1514-05.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 Intimar a parte autora acerca da petição de fls. 264/271, requerendo o 

que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 112018 Nr: 3927-10.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciane Borba Azoia Bezerra, Leonardo 

Fernandes Maciel Esteves, João Cândido de Oliveira, Antonio Batista da 

Mota, Flavia Cavichioli da Silva, Adnan José Zagatto Ribeiro, Cosmotron 

Construtora, Sanemamento e Tenologia LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo A. de Vitto Jr - 

OAB:OAB/MT 4838-A, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, 

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - OAB:21354/O, JOEL BECKER - 

OAB:14071/O, Luciana Borges Moura Cabral - OAB:OAB/MT 6.755, 

MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - OAB:15436, Rodrigo Carlos 

Bergo - OAB:8.435/MT, Thâmis Vizzotto Baía - OAB:9712

 RECEBO A PETIÇÃO INICIAL e os documentos que a acompanham, 

determinando a CITAÇÃO dos requeridos para que, querendo, apresentem 

contestação à presente, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando as 

provas que pretendem produzir, prosseguindo o processo em seus 

ulteriores termos.Intime-se o MUNICÍPIO DE JUARA-MT, na pessoa de seu 

Procurador para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a 

ação e pratique, em querendo, os atos que lhes são facultados pelo §3°, 

do artigo 17, da Lei de Improbidade Administrativa.Após, dê-se vista dos 
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autos ao Ministério Público e, só então, voltem-me conclusos.Às 

providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 18848 Nr: 1310-97.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Sampaio Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Prado Ruiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Regio Pegoraro - 

OAB:34.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS CARASSA - 

OAB:4223, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 Nos termos do artigo 796 da CNGC, impulsiono o presente feito ao DJE 

para proceder a intimação do executado, para querendo, apresentar as 

contrarrazões aos embargos de fls. 244/246 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 57352 Nr: 3597-23.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Avícola Fortaleza Ltda - ME, Teofanes 

Bortoluzzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dora Franco Indústria e Comércio de Calçados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora para manifestar acerca da Carta 

Precatória devolvida a este juízo, de fls. 125/155, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 77631 Nr: 971-89.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. Lisboa da Hora - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinolla de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Considerando a tempestividade do Recurso de Apelação de folhas 

300/347 (ref.: 100), impulsiono o presente feito com vista à parte 

requerente, para querendo, apresentar as contrarrazões no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 94955 Nr: 4122-29.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando José da Silva, Ofélia Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Gheller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KETLYN CAROLINE SCHMID - 

OAB:21200/O, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELFINO SUZANO - OAB:8237

 Certifico e dou fé, que a R.Sentença Transitou em Julgado em 11/10/2018. 

Ante o exposto, procedo a intimação das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34076 Nr: 1629-60.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHBM, GBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, DIEGO PEREIRA BATISTA - OAB:24433/O, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 Intimar a parte autora, informando que os autos foram desarquivados e 

encontram-se disponível na secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35180 Nr: 2746-86.2009.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Martins Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT, Thiago 

Siqueira Batista Macedo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Intimar a parte autora, informando que os autos foram desarquivados e 

encontram-se disponível na secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76989 Nr: 707-72.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Inez dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Apesar do pleito de julgamento antecipado da lide, entendo necessário a 

produção de prova oral, motivo pelo qual designo o dia 21/03/2019 às 

16:15 horas para oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser apresentado 

no prazo de 15 dias.

Consigno que compete ao requerente promover a intimação de suas 

testemunhas, conforme dicção do art. 455 do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106388 Nr: 1344-52.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Briuna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC)

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 80858 Nr: 2368-86.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamar Cândido Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Apesar do pleito de julgamento antecipado da lide, entendo necessário a 

produção de prova oral, motivo pelo qual designo o dia 21/03/2019 às 

14:00 horas para oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser apresentado 

no prazo de 15 dias.

Consigno que compete ao requerente promover a intimação de suas 

testemunhas, conforme dicção do art. 455 do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75814 Nr: 124-87.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlei Ferreira Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com estas considerações, julgo parcialmente procedente a ação proposta 

por Sirlei Ferreira Rocha para condenar o Município de Juara ao 

pagamento das diferenças salariais e seus reflexos legais (décimo 

terceiro salário, férias proporcionais com terço constitucional) referentes 

ao período disposto na inicial desde o efetivo reconhecimento de elevação 

de nível por progressão funcional observando-se o valor do salário base 

(B/6 de 06/11/2009 a 06/11/2012 – B/7 de 06/11/2012 a 06/11/2015), 

mediante liquidação e ressalvado a prescrição sobre as parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação (Súmula n. 

85 do STJ) e eventuais valores já recebidos acrescido de juros de mora 

(remuneração oficial da caderneta de poupança) e correção monetária 

(IPCA-E), bem como extingo o feito com resolução de mérito nos termos do 

art. 487, inciso I do CPC.Sem custas processuais. Condeno a requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do proveito 

econômico obtido (art. 85, §2º do CPC).P.R.I. Após, arquive-se com as 

cautelas legais. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 96520 Nr: 4872-31.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. E. da Silva Madeiras-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

complemento de diligência, no valor de R$ 1.020,00 (Hum mil e vinte reais), 

conforme sua certidão de folha 133 (ref.: 44), junto ao site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 83776 Nr: 4002-20.2016.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 Em cumprimento ao despacho de ref. 37, impulsiono ao dje para proceder 

a intimação da parte autora para se manifestar no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84826 Nr: 4597-19.2016.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRP, JDCdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:...Diante disso JULGO PROCEDENTE o presente pedido, e 

consequentemente, decreto a interdição de MARIA ROSENI

POLASSI, qualificada nos autos, declarando-a relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, na

forma do artigo 4º, II do Código Civil e, de acordo com o artigo 1.775, 

“caput”, do mesmo dispositivo legal, nomeio-lhe

Curadora na pessoa de sua irmã, a Sra. ELINI POLASSI GONÇALVES, 

igualmente qualificada nos autos, para

representar a interditanda em todos os atos da sua vida civil.

Expeça-se mandado de inscrição no Registro Civil, na forma do artigo 775, 

§3°, do Novo Código de Processo Civil e 9º,

III do Código Civil, e publique-se pela imprensa local e pelo órgão oficial por 

03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez)

dias, constando do edital os nomes do interditando e da curadora e a 

causa da interdição.

Sem custas e honorários sucumbenciais. Expeça-se certidão de cobrança 

na importância de R$ 400,00 (quatrocentos

reais) em favor do perito nomeado por este Juízo a ser pago pelo Estado 

de Mato Grosso, intimando-se o perito desta

decisão.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedam-se às anotações 

de estilo e arquivem-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se...

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 92477 Nr: 2885-57.2017.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindalva Costa Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Faustino Marsa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA DE CAMPOS LUNA - 

OAB:12418

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LINDALVA COSTA ALVES, Cpf: 

02356673156, Rg: 1950795-0, Filiação: Marta Costa de Jesus e Benedito 

Caetano Alves, data de nascimento: 08/08/1988, natural de Cuiabá-MT, 

casado(a), do lar, Telefone 98446-8750 e atualmente em local incerto e 

não sabido SILVIO FAUSTINO MARSA, Cpf: 03053759110, Rg: 2531731-5, 

Filiação: Castorina Faustina Marsa e Ostaciano Marsa, data de 

nascimento: 03/06/1988, brasileiro(a), natural de Juara-MT, solteiro(a), 

serviços gerais, Telefone 9941-2237. atualmente em local incerto e não 

sabido
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante disso JULGO PROCEDENTE o presente pedido, e 

consequentemente, decreto a interdição de SILVIO FAUSTINO MARSA, 

qualificado nos autos, declarando-o relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, II do Código Civil 

e, de acordo com o artigo 1.775, “caput”, do mesmo dispositivo legal, 

nomeio-lhe Curadora na pessoa de sua esposa, a Sra. LINDAURA COSTA 

ALVES, igualmente qualificada nos autos, para representar o interditando 

em todos os atos da sua vida civil. Expeça-se mandado de inscrição no 

Registro Civil, na forma do artigo 775, §3°, do Novo Código de Processo 

Civil e 9º, III do Código Civil, e publique-se pela imprensa local e pelo órgão 

oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do 

edital os nomes do interditando e da curadora e a causa da interdição. 

Sem custas e honorários advocatícios, face a gratuidade judicial. Nos 

termos do art. 22, §1º do Estatuto da Ordem dos Advogados, arbitro em 

favor da curadora especial, Dra. Márcia de Campos Luna 02 (dois) URH'S 

como honorários advocatícios que deverão ser custeados pelo Estado de 

Mato Grosso, mediante certidão de cobrança a requerimento da 

interessada.Expeça-se certidão de cobrança na importância de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) em favor do perito nomeado por este Juízo a ser 

pago pelo Estado de Mato Grosso, intimando-se o perito desta decisão. 

P.R.I.Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedam-se às anotações 

de estilo e arquivem-se.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geisilaine Barbosa de 

Souza Oliveira, digitei.

Juara, 03 de julho de 2018

Elaine Cristina Gazetta Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87117 Nr: 285-63.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Neves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Beneficencia Juína Ltda, Roldon 

Alfedo Fogaça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749

 Vistos etc.

Trata-se de ação de responsabilidade civil por erro médico c/c 

indenização por danos morais e materiais proposta por Marlene Neves de 

Souza em face de Hospital Beneficencia Juina Ltda e Dr. Roldon Alfredo 

Fogaça, todos devidamente qualificados na exordial.

A autora às fls. 98 se manifestou, informando que os requeridos 

realizaram a quitação integral do acordo entabulado entre as partes (Ref: 

30), pugnando, assim, pela extinção do feito com fulcro no artigo 924, II, do 

CPC.

É o breve relatório. Decido.

Primeiramente, HOMOLOGO O ACORDO ENTABULADO ENTRE AS 

PARTES (REF:30), nos termos do art. 487, III, "b" do CPC.

Analisando os autos, tenho que restou devidamente comprovado que os 

requeridos quitaram o débito, sendo a extinção do processo medida que 

se impõe.

Logo, imperioso a extinção do presente feito com resolução do mérito, 

tendo em vista o adimplemento da obrigação pelos requeridos.

Diante disso, julgo por sentença extinto o presente feito, com fulcro no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas, tendo em vista a parte requerente ser beneficiária da justiça 

gratuita, bem como nos termos do art. 90, §3º do CPC.

Cada parte será responsável pelos honorários de seu advogado.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000476-57.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA OAB - MT0016068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO(A) 

VARA DA COMARCA DE JUARA – MT Numeração Única: 

1000476-57.2018.8.11.0018 Requerente: GERALDO RIVA Requerido: 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO, 

pessoa jurídica de direito público, sediado na Avenida Republica do 

Líbano, nº 2258, Jardim Monte Líbano, Cuiabá/MT, CEP 78048-196, por 

meio de seu Procurador do Estado abaixo subscrito, vem oferecer a 

presente CONTESTAÇÃO pelos fundamentos de fato e de direito a seguir 

explicitados: I. DOS FATOS Trata-se de ação em que Geraldo Riva pleiteia 

internação para correção de aneurisma da aorta abdominal. Este alega 

que precisa do dito procedimento para o tratamento adequado da 

enfermidade. Requer ainda que a pretensão seja atendida em caráter 

liminar, dada a urgência do seu direito. São os fatos. II – 

PRELIMINARMENTE – DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL De 

início, cumpre informar que a Constituição Federal trouxe o direito à saúde 

como um direito social e não individual, na forma dos seus artigos 6º e 

196. Ora, o Poder Judiciário não pratica, como regra, justiça distributiva, 

mas comutativa, de modo que apenas atende o interesse jurídico daquele 

que pleiteia algo judicialmente. Assim, não compete ao Judiciário realizar 

macrojustiça, esta é da competência dos demais Poderes: Legislativo e 

Executivo. Desse modo, ao conceder um direito individual para tratamento 

de saúde ou fornecimento de medicamentos, acaba por deturpar o próprio 

conceito de direito social que é a saúde pública. Sendo um direito social, 

deve ser tutelada por meio da implementação de políticas públicas, 

realizadas, como regra, pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo. 

Apenas excepcionalmente o Judiciário poderá dar cumprimento a estas 

políticas públicas, por meio de julgamento de ações civis públicas que 

demandam o cumprimento das referidas políticas, por exemplo. Sobre isso, 

ensina o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso: Na 

verdade, a jurisprudência brasileira sobre concessão de medicamentos se 

apoiaria numa abordagem individualista dos problemas sociais, quando 

uma gestão eficiente dos escassos recursos públicos deve ser concebida 

como uma política social, sempre orientada pela avaliação de custos e 

benefícios. As políticas públicas de saúde devem seguir a diretriz de 

reduzir as desigualdades econômicas e sociais. Contudo, quando o 

Judiciário assume o papel de protagonista na implementação dessas 

políticas, privilegia aqueles que possuem acesso qualificado à justiça, seja 

por conhecerem seus direitos, seja por poderem arcar com os custos do 

processo judicial. Por isso, a possibilidade de o Judiciário determinar a 

entrega gratuita de medicamentos mais serviria à classe média que aos 

pobres. Inclusive, a exclusão destes se aprofundaria pela circunstância 

de o Governo transferir os recursos que lhes dispensaria, em programas 

institucionalizados, para o cumprimento de decisões judiciais, proferidas, 

em sua grande maioria, em benefício da classe média[1]. Conceder 

pretensões individuais referentes ao direito à saúde quebra toda a cadeia 

estrutural realizada por meio das leis orçamentárias e das políticas 

públicas voltadas para a área da saúde, tendo em vista a finitude dos 

recursos públicos, de modo que, ao conceder tutelas individuais, 

acaba-se por comprometer os recursos públicos destinados à realização 

da saúde pública, aqui sim como um direito social. Assim, requer que o 

processo seja extinto sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso VI, do CPC, haja vista a pretensão individual de Geraldo Riva não 

estar albergada pelo ordenamento jurídico brasileiro, pois este trouxe a 

saúde pública apenas como um direito social e não individual, como na 

forma trazida na inicial. III – DOS PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS – O 

ESTADO NÃO PODE DESRESPEITAR AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS, SOB 

PENA DE ILEGALIDADE O artigo 167 da CF/88 prega, dentre outros, dois 

princípios orçamentários: o da legalidade orçamentária e o da vedação ao 

estorno. Art. 167. São vedados: I - o início de programas ou projetos não 

incluídos na lei orçamentária anual; (...) VI - a transposição, o 

remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de 

programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia 
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autorização legislativa; (...) A legalidade orçamentária prega a 

impossibilidade de o Estado realizar despesas não incluídas na lei 

orçamentária. Já a vedação ao estorno inviabiliza a realocação de 

recursos sem prévia autorização legislativa. No caso, a concessão do 

pleito individual do Autor acabaria por violar ambos os princípios, pois 

seria uma despesa não prevista na lei orçamentária, bem como 

demandaria do Executivo a realocação de valores específicos para o 

custeio da pretensão individual. Desse modo, não pode prosperar o pleito 

autoral, sob pena de ilegalidade, na forma do artigo 167, incisos I e VI, da 

CF/88. IV – DA RESERVA DO POSSÍVEL E DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” 

De início, não se discute a finitude dos recursos públicos, afinal, dinheiro 

não dá em árvore. O princípio da reserva do possível representa isso, ou 

seja, diante da impossibilidade de o Estado atender o direito à saúde de 

todos, devem ser realizadas “escolhas trágicas”, a fim de atender da 

melhor forma possível os anseios constitucionais. O estudo do Ministro 

Barroso trata do tema: No contexto da análise econômica do direito, 

costuma-se objetar que o benefício auferido pela população com a 

distribuição de medicamentos é significativamente menor que aquele que 

seria obtido caso os mesmos recursos fossem investidos em outras 

políticas de saúde pública, como é o caso, por exemplo, das políticas de 

saneamento básico e de construção de redes de água potável[2]. Assim, 

se não há dinheiro para o tratamento público de saúde evoluir juntamente 

com a medicina, o Estado deve gastar os escassos recursos da melhor 

forma possível, atendendo a outros preceitos constitucionais, como a 

eficiência, a isonomia, a proporcionalidade etc. Quanto ao direito à saúde, 

não cabe ao Judiciário decidir como o dinheiro publico será gasto nesta 

seara. Ou melhor, aquele não possui a expertise do Executivo, juntamente 

com seu corpo técnico, em determinar o que é imprescindível à saúde 

pública. Também não é o Poder competente para a realização das 

chamadas escolhas trágicas, estas devem ser feitas pelo Legislativo, 

órgão legitimado para implementar as políticas públicas voltadas para a 

saúde. Sobre isso, o Ministro comenta acerca da crítica técnica feita à 

judicialização da saúde pública: Por fim, há ainda a crítica técnica, a qual 

se apoia na percepção de que o Judiciário não domina o conhecimento 

específico necessário para instituir políticas de saúde. O Poder Judiciário 

não tem como avaliar se determinado medicamento é efetivamente 

necessário para se promover a saúde e a vida. Mesmo que instruído por 

laudos técnicos, seu ponto de vista nunca seria capaz de rivalizar com o 

da Administração Pública. O juiz é um ator social que observa apenas os 

casos concretos, a micro-justiça, ao invés de macro-justiça, cujo 

gerenciamento é mais afeto à Administração Pública[3]. Diante disso, o 

direito à saúde deve ser concedido por meio de políticas públicas, na 

forma como fora previsto na Constituição da República, um direito social, 

não havendo espaço para pleitos individuais que afogam o Poder 

Judiciário. V - DO COMPROMETIMENTO DA ISONOMIA E 

CONSEQUENTEMENTE DO ACESSO UNIVERSAL À SAÚDE A parte autora 

postula prestação positiva no tocante à saúde. Inegavelmente, os artigos 

196 e seguintes da Constituição Federal rezam a assistência à saúde a 

todos os brasileiros e estrangeiros que aqui residem, independentemente 

de qualquer requisito específico ou genérico, mas esta prestação deve 

atender um planejamento prévio e a escolha das ações estratégicas por 

m e i o  d e  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s .  A  d i s t r i b u i ç ã o  d e 

medicamentos/equipamentos/suplementos e realização de procedimentos 

inerentes ao tratamento de saúde, de forma indiscriminada, sem a 

observância dos programas de distribuição obrigatória, causa enorme 

desequilíbrio ao sistema de saúde, haja vista beneficiar um paciente em 

detrimento de inúmeros outros. Ademais, os programas de saúde pública 

devem se pautar no princípio da universalidade, isto é, devem procurar 

atender o maior número de pessoas possível. Por isso mesmo são eleitas 

as substâncias e tratamentos indispensáveis para o combate ao mal. O 

acessório, o complementar, aquilo que visa apenas proporcionar maior 

conforto ao paciente não pode ser contemplado nestes programas, sob 

pena de faltar o essencial à boa parte da população. A pretensão 

sustentada por Geraldo Riva finda por inverter a ordem das funções 

inerentes aos Poderes da República, contribuindo para uma excessiva 

judicialização da saúde, incompatível com a efetivação de políticas 

públicas planejadas, de longo prazo. Não se deve iludir com o suposto 

“poder salvador” da decisão proferida concedendo o bem da vida 

postulado. Trata-se na verdade de uma mera transferência de direitos 

entre os membros da sociedade: o benefício do autor, necessariamente 

i m p l i c a r á  a  c a r ê n c i a  d e  o u t r e m  p o r  u m 

procedimento/medicamento/equipamento/suplemento. Considerando o 

caráter limitado dos recursos públicos, vigorará não a lógica da urgência e 

primariedade no comparecimento, mas a do poderio jurídico e recurso ao 

Poder Judiciário com mais celeridade. Ademais, é sabido que apenas 

aqueles que possuem maior grau de instrução têm acesso ao Judiciário, 

de modo que a maior parcela da sociedade e a que mais necessita da 

saúde pública fica fora deste seleto grupo. Nada há de isonômico sob esta 

perspectiva. Por tal motivo, mais prudente (e legal) reservar à 

Administração Pública – atuante por meio de seus servidores técnicos e 

agentes políticos popularmente legitimados – a gestão pública da saúde, 

ao invés de promover-se uma transferência dessa atribuição para o Poder 

Judiciário, motivo pelo qual se deve reputar descabido o pleito veiculado 

na exordial. VI – DA IMPERTINÊNCIA DA MULTA DIÁRIA É sabido que a 

fixação da multa diária para casos de descumprimento de decisões 

judiciais consiste em medida consentânea com a noção processual de 

tutela específica ou resultado prático equivalente, inerente aos arts. 536 e 

ss do Código de Processo Civil. Ocorre que, nos casos de saúde, é 

comum a fixação de prazos exíguos para cumprimento, incompatíveis com 

o trâmite, mesmo em caráter urgente, dos procedimentos administrativos. 

Significa dizer: segundo a atual dinâmica da aplicação das multas por 

descumprimento nos casos relacionados à saúde judicializada, o Poder 

Público quase sempre finda por realizar o postulado por Geraldo Riva, 

todavia, a destempo, sofrendo, portanto, a penalização pecuniária 

derivada da multa coercitiva. Ao fixar a multa diária como pena pelo 

descumprimento da decisão proferida, finda o Magistrado por afastar-se 

da prestação específica mais adequada para a solução do litígio, impondo 

forma mais onerosa para o cumprimento da decisão, seja para a parte 

autora, seja para o demandado. Isso porque o art. 537 do Código de 

Processo Civil, ao introduzir expressamente a tutela específica ou 

resultado prático equivalente, estipula como requisitos para a aplicação da 

multa diária a suficiência e compatibilidade desse instrumento para a 

efetivação dos direitos postulados. Trata-se de imperiosidade derivada, 

inclusive, da aplicação do Princípio da Proporcionalidade, motivo pelo qual 

a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e do Superior 

Tribunal de Justiça vem entendendo pela menor afronta ao Erário e maior 

efetividade de medidas outras, ao invés da aplicação da astreinte. Nesse 

sentido, já decidiu o STJ que “o bloqueio de valores na conta corrente do 

Estado, embora possa parecer mais rigoroso, apresenta-se como medida 

menos onerosa do que a imposição da multa diária[4]”. Não é outro o 

entendimento do TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO 

COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS — 

OBRIGAÇÃO DO ESTADO — ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA — CABIMENTO — MULTA PUNITIVA — 

DESNECESSIDADE — EXISTÊNCIA DE MEIO MAIS EFICAZ. Cabe ao Estado 

fornecer os medicamentos para o tratamento de pessoa acometida de 

ansiedade generalizada de difícil reparação. Aqui, esperar não é saber 

(Vandré), o que autoriza, inclusive, a antecipação da tutela contra a 

Fazenda Pública. Desnecessária, todavia, a multa punitiva, por existir meio 

mais eficaz para o cumprimento da ordem judicial. Recurso parcialmente 

provido[5]. Nesse sentido, mostra-se totalmente impertinente a fixação de 

multa ao requerido para o caso de eventual inadimplemento. VII – DOS 

PEDIDOS Face todo o exposto, o Estado de Mato Groso Requer o que se 

segue: a) a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 485, VI, do CPC; b) o julgamento totalmente improcedente do pleito 

autoral, haja vista toda a argumentação supra sobre o tema; c) acaso 

entenda pela procedência do pedido, o que se faz por mero exercício 

argumentativo, que acolha o argumento da improcedência da multa diária, 

sob pena de onerar ainda mais o Erário, bem como determine os valores a 

serem utilizados para o cumprimento do pedido com base na Tabela de 

Valores do SUS; Protesta provar o alegado por todos os meios de prova 

em Direito admitidos. Nestes termos, Pede deferimento. Cuiabá-MT, 29 de 

agosto de 2018. CAIO VALENÇA DE SOUSA Procurador do Estado [1] 

BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização 

excessiva: direito à saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e 

parâmetros para a atuação judicial. Acesso em: 26 jun. 2017. Disponível 

em: http://www.conjur.com.br/dl/estudobarroso.pdf. [2] BARROSO, Luís 

Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, 

fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação 

j ud i c i a l .  Acesso  em:  26  j un .  2 0 1 7 .  D i s p o n í v e l  e m : 

http://www.conjur.com.br/dl/estudobarroso.pdf. [3] BARROSO, Luís 

Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, 

fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação 
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j ud i c i a l .  Acesso  em:  26  j un .  2 0 1 7 .  D i s p o n í v e l  e m : 

http://www.conjur.com.br/dl/estudobarroso.pdf. [4] REsp 868.038/RS, Rel. 

Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 

12/06/2008. [5] AI, 121962/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/01/2013, Data da publicação no 

DJE 22/01/2013.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000493-93.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO FRANCISCO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

Renan Bastos de Sena Procurador Federal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000217-62.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUZILENE DE FATIMA NUNES ALVORADO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

SEGUE PETIÇÃO EM PDF

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64947 Nr: 2214-39.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neiva Nunes Rezende Wielewski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair de Almeida Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas José de Souza - 

OAB:OAB/MT 18.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Certifico e dou fé, que o patrono da parte executada foi devidamente 

intimado quanto a decisão fl.463, consoante publicação em 05.10.2018 no 

DJE nº10352 , no entanto, até a presente data não se manifestou. Desse 

modo promovo o feito com vistas ao patrono da parte exequente para 

requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 33149 Nr: 844-98.2009.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amiraldo Rezende Nunes, Maristela Mendes de Araújo 

Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Simioni Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:9821-A, Silviana Milene 

dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 DESPACHO

Intime-se o executado para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

quanto a petição e documentos de fls. 363/364, notadamente quanto ao 

saldo remanescente.

Oficie-se a 1ª Vara desta Comarca, informando quanto a inexistência de 

saldo em conta única, bem como o saldo remanescente indicado pelo 

exequente ás fls. 364.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 17215 Nr: 2829-44.2005.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Iris Moreto Cavichioli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedentes a impugnação à 

execução, fixando o quantum debeatur, na data de 04/2015 em $ 

100.449,68 (cem mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e 

oito centavos).Preclusa a presente decisão, requisite-se a expedição de 

precatório/RPV, informando ao TRF1 o valor a ser requisitado e a data da 

última atualização, cabendo ao setor competente daquele sodalício a 

apuração do montante final, requisitando o (s) pagamento (s) por meio do 

sistema eletrônico e-PrecWeb.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64904 Nr: 2175-42.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias do Nascimento Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.106/121, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64887 Nr: 2158-06.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiane Cristina Andrade Lisboa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.94/110, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 28594 Nr: 1146-64.2008.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Correia Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, conheço dos embargos de declaração e 

os provejo para sanar a omissão apontada pela parte 

exequente.Outrossim, REDUZO o valor das astreintes para R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), valor este estabelecido como limite quando da fixação da 

multa.Mantenho as demais determinações da sentença de fls. 

185.Expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) e/ou Precatório - 

nos termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de 

estilo, requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente 

para impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar 

acerca de eventual satisfação integral do crédito.Com a satisfação, 

venham-me conclusos.Intime-se e cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 319 de 509



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60300 Nr: 2883-29.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Alves de Souza Tinti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 58552 Nr: 1040-29.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaide Bassani Dalpiaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 8505 Nr: 101-98.2003.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Liz de Oliveira Fuzetti 

- OAB:230443/SP

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se a capa dos autos.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40603 Nr: 1054-81.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Gomes de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarez Trindade Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Bofi - 

OAB:30515/PR

 Vistos etc;

I - Nesta data foi proferida sentença nos embargos do devedor (código n° 

76460), extinguindo o feito em razão de sua intempestividade.

Considerando que o julgamento de extinção ou improcedência dos 

embargos, em caso de recurso, não há efeito suspensivo, nada impede 

que o presente feito executivo passe a ter tramitação normal.

II - Em que pese as diversas petições do exequente, inclusive com 

reiterações de pedidos, impende asseverar que o feito estava suspenso, 

motivo pelo qual não poderia ter andamento normal, por óbvio.

III - Determino que o exequente atualize o valor da causa, inclusive com a 

inclusão da multa por litigância de má-fé arbitrada nos embargos em 

apenso.

IV - Após, manifeste-se o executado em relação ao valor apresentado, 

bem como a respeito de pedido de adjudicação de f. 119.

Por fim, venham os autos conclusos para a apreciação do pedido de 

adjudicação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40930 Nr: 1370-94.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ireni da Silva Yacabe, Angela Cristina Yakabe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Maria Antonia Cavalcante- rep. Julio 

Cesar Cavalcante Vedoveto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Vanessa Tokie 

Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

pagamento de complemento de diligencia conforme solicitado pela Oficial 

de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36765 Nr: 931-20.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teodoro Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69712 Nr: 1147-05.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Oliveira Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A, Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:4.062

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, diante do não preenchimento dos 

requisitos legais e a inexistência de omissão, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-86.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IDERCI JOSE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICARDO BARELA IORI OAB - MT0018438A (ADVOGADO(A))

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000829-97.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA KOCHHANN DE HOLANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXIA THAYS VICENTE BARBOSA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 23/01/2019 09:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001220-52.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CRIVILIN CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA KUBO SCHYSLER EIRELI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1001220-52.2018.8.11.0018 REQUERENTE: TATIANE CRIVILIN CHAGAS 

REQUERIDO: FERNANDA KUBO SCHYSLER EIRELI DECISÃO Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Preenchidos os requisitos, recebo a petição inicial com seus documentos 

– art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Cotejando as alegações tecidas na 

petição inicial em relação aos documentos juntados, o indeferimento da 

tutela inibitória é medida que se impõe. Não vislumbro, prima facie, a 

presença de alta probabilidade do direito da parte requerente, tendo em 

vista que ela sequer apresentou um e-mail, código sac ou protocolo, 

demonstrando que tenha havido uma tentativa frustrada de cancelar a 

restrição de crédito. Também, não prestou caução. Com efeito, somente 

com o contraditório será possível aferir a veracidade das alegações da 

parte, segundo as quais não mantém relação negocial capaz de gerar os 

débitos que causaram sua negativação. Entende a jurisprudência que 

“Para o atendimento da antecipação da tutela, necessária a prova 

inequívoca das alegações da parte autora. Ausente a verossimilhança das 

alegações da parte que objetiva a retirada liminar de seu nome dos 

registros de proteção ao crédito, o indeferimento do pedido de 

antecipação da tutela é medida que se impõe ...”. (TJMG; AGIN 

1.0446.14.000094-9/001; Rel. Des. Valdez Leite Machado; Julg. 

29/05/2014; DJEMG 17/06/2014). Ainda nesse sentido: PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES POR SUPOSTA DÍVIDA. EXCLUSÃO DE 

NEGATIVAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS PARA DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. LIMINAR 

CASSADA. AGRAVO PROVIDO. I. Ausente a prova inequívoca que 

convença o juiz da verossimilhança da alegação, impõe-se o indeferimento 

da antecipação de tutela para excluir o nome do autor dos cadastros de 

inadimplentes. Ii. Agravo de instrumento a que se dar provimento. (TJ-PE; 

AI 0017108-77.2012.8.17.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Agenor 

Ferreira de Lima; Julg. 24/04/2013; DJEPE 07/05/2013; Pág. 297) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada 

com pedido de indenização por danos morais. Decisão que indeferiu 

pedido de tutela antecipada para exclusão do nome do agravante dos 

cadastros de proteção ao crédito. Negativação decorrente de suposta 

dívida oriunda de cédula de crédito bancário na qual o agravante consta 

como avalista. Alegada falsidade de assinatura. Ausência de 

verossimilhança das alegações a justificar a concessão do pleito liminar. 

Necessidade de produção de provas. Mantença do indeferimento da 

medida que se impõe. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AI 

2014.024529-8; Capinzal; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. 

Túlio José Moura Pinheiro; Julg. 28/08/2014; DJSC 04/09/2014; Pág. 295). 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, ausente os requisitos do artigo 300 do 

CPC, INDEFIRO, por ora, a tutela antecipada pleiteada pela parte 

reclamante e determino o prosseguimento do feito. Já designada audiência 

de conciliação cite-se a parte requerida dos termos desta ação e intime-a 

da presente decisão, a fim de que compareça à sessão, consignando que 

deverá oferecer defesa no prazo de 5 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos articulados na 

petição inicial. Com a defesa, intime-se a parte autora para, no mesmo 

prazo – 5 dias, apresentar impugnação. Intime-se a parte requerente da 

presente decisão e para a audiência de conciliação já designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000055-04.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROMOVO A INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, DAS INFORMAÇÕES JUNTADAS NO ID 

15788184.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000048-12.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROMOVO A INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, QUANTO A INFORMAÇÃO JUNTADA NO 

ID 15788172.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000262-66.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL FERREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-56.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SINFRONIO GOMES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte promovente para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010236-42.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010236-42.2017.8.11.0018 

EXEQUENTE: ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO DESPACHO INDEFIRO o pleito de sequestro de valores, 

eis que ainda não transcorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, desde a 

intimação do executado para pagamento. No mais , intime-se a parte 

exequente para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto a petição 

do executado de ID: 16071424. Após, concluso para deliberação. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010235-57.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº: 8010235-57.2017.8.11.0018 

EXEQUENTE: ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO DESPACHO INDEFIRO o pleito de sequestro de valores, 

eis que ainda não transcorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, desde a 

intimação do executado para pagamento. No mais , intime-se a parte 

exequente para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto a petição 

do executado de ID: 16071189. Após, concluso para deliberação. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010157-63.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EZIQUIEL DE OLIVEIRA PRESTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINNE DE CAMPOS COSTA OAB - SP0352228A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA D E S P A C H O Considerando o expediente 

nº 0027090-73.2018.811.0000, informando que os processos ajuizados 

em face do Grupo OI/Telemar que se encontravam suspensos podem 

retornar seu curso, intime-se as partes para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8009999-76.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LAZARETI FRAGNAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA D E S P A C H O Considerando o expediente 

nº 0027090-73.2018.811.0000, informando que os processos ajuizados 

em face do Grupo OI/Telemar que se encontravam suspensos podem 

retornar seu curso, intime-se as partes para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-06.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA D E S P A C H O Considerando o expediente 

nº 0027090-73.2018.811.0000, informando que os processos ajuizados 

em face do Grupo OI/Telemar que se encontravam suspensos podem 

retornar seu curso, intime-se as partes para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010157-68.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI NEVE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA D E S P A C H O Considerando o expediente 

nº 0027090-73.2018.811.0000, informando que os processos ajuizados 

em face do Grupo OI/Telemar que se encontravam suspensos podem 

retornar seu curso, intime-se as partes para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-07.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO PACCINI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA D E S P A C H O Considerando o expediente 

nº 0027090-73.2018.811.0000, informando que os processos ajuizados 

em face do Grupo OI/Telemar que se encontravam suspensos podem 

retornar seu curso, intime-se as partes para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010472-28.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA D E S P A C H O Considerando o expediente 

nº 0027090-73.2018.811.0000, informando que os processos ajuizados 

em face do Grupo OI/Telemar que se encontravam suspensos podem 

retornar seu curso, intime-se as partes para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010441-08.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA D E S P A C H O Considerando o expediente 

nº 0027090-73.2018.811.0000, informando que os processos ajuizados 

em face do Grupo OI/Telemar que se encontravam suspensos podem 

retornar seu curso, intime-se as partes para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-11.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA D E S P A C H O Considerando o expediente 

nº 0027090-73.2018.811.0000, informando que os processos ajuizados 

em face do Grupo OI/Telemar que se encontravam suspensos podem 

retornar seu curso, intime-se as partes para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010368-70.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA D E S P A C H O Considerando o expediente 

nº 0027090-73.2018.811.0000, informando que os processos ajuizados 

em face do Grupo OI/Telemar que se encontravam suspensos podem 

retornar seu curso, intime-se as partes para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-55.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA D E S P A C H O Considerando o expediente 

nº 0027090-73.2018.811.0000, informando que os processos ajuizados 

em face do Grupo OI/Telemar que se encontravam suspensos podem 

retornar seu curso, intime-se as partes para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010413-11.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA D E S P A C H O Considerando o expediente 

nº 0027090-73.2018.811.0000, informando que os processos ajuizados 

em face do Grupo OI/Telemar que se encontravam suspensos podem 

retornar seu curso, intime-se as partes para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010375-96.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN OAB - SP0341075A (ADVOGADO(A))

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA D E S P A C H O Considerando o expediente 

nº 0027090-73.2018.811.0000, informando que os processos ajuizados 

em face do Grupo OI/Telemar que se encontravam suspensos podem 

retornar seu curso, intime-se as partes para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010306-64.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR JACOBOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA D E S P A C H O Considerando o expediente 

nº 0027090-73.2018.811.0000, informando que os processos ajuizados 

em face do Grupo OI/Telemar que se encontravam suspensos podem 

retornar seu curso, intime-se as partes para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010466-60.2012.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY SANDRO CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIS MARTINS OAB - MT0008981A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA D E S P A C H O Considerando o expediente 

nº 0027090-73.2018.811.0000, informando que os processos ajuizados 

em face do Grupo OI/Telemar que se encontravam suspensos podem 

retornar seu curso, intime-se as partes para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010410-27.2012.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MESSIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA D E S P A C H O Considerando o expediente 

nº 0027090-73.2018.811.0000, informando que os processos ajuizados 

em face do Grupo OI/Telemar que se encontravam suspensos podem 

retornar seu curso, intime-se as partes para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-09.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TIEKO FUJITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA D E S P A C H O Considerando o expediente 

nº 0027090-73.2018.811.0000, informando que os processos ajuizados 

em face do Grupo OI/Telemar que se encontravam suspensos podem 

retornar seu curso, intime-se as partes para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010398-42.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VONICLEI GASPARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA D E S P A C H O Considerando o expediente 

nº 0027090-73.2018.811.0000, informando que os processos ajuizados 

em face do Grupo OI/Telemar que se encontravam suspensos podem 

retornar seu curso, intime-se as partes para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010244-29.2011.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS CRISTIAN CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DUPIM DIAS OAB - MT14074/O (ADVOGADO(A))

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA D E S P A C H O Considerando o expediente 

nº 0027090-73.2018.811.0000, informando que os processos ajuizados 

em face do Grupo OI/Telemar que se encontravam suspensos podem 

retornar seu curso, intime-se as partes para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-19.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOVIANO APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880/B (ADVOGADO(A))

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA D E S P A C H O Considerando o expediente 

nº 0027090-73.2018.811.0000, informando que os processos ajuizados 

em face do Grupo OI/Telemar que se encontravam suspensos podem 

retornar seu curso, intime-se as partes para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 92615 Nr: 2966-06.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Javorski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Tendo em vista a apresentação de alegações finais pelo Ministério 

Público, intime-se a defesa para apresentar seus memoriais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 117048 Nr: 5968-47.2018.811.0018

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 
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Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Laudecir Antonio Batista, Ludecir Sival Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da Terceira Vara Criminal de Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, e em consonância com o parecer Ministerial, defiro 

o pedido de restituição, julgando extinto o presente feito por sentença com 

resolução do mérito.Expeça-se mandado de restituição dos bens.Após, a 

assinatura do termo, arquive-se o processo com as baixas e anotações 

de estilo.Às providências. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 67556 Nr: 73-13.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ellen Carla da Costa Zorzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O, Tassiana ABud Chaud - OAB:9377

 Vistos etc,

Intime-se a defesa da denunciada para informar, no prazo de 5 (cinco) 

dias, seu endereço atualizado, uma vez que não foi localizada no 

endereço constante nos autos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 72022 Nr: 2245-25.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo José Gerônimo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:7824, RONEY SANDRO CUNHA - OAB:5030

 Vistos etc, tendo em vista a apresentação de memoriais finais pelo 

Ministério Público, intime-se a defesa para apresentar seus memoriais e 

após conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 96357 Nr: 4767-54.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Vistos etc, tendo em vista a apresentação de memoriais finais pelo 

Ministério Público, intime-se a defesa para apresentar seus memoriais e 

em seguida conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 63443 Nr: 858-09.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos José de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 Promovo a intimação do advogado do réu, para apresentar alegações 

finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 111188 Nr: 3499-28.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleverson Dante Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 Cuida-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em desfavor de CLEVERSON DANTE VIEIRA por ter praticado, em 

tese, os crimes previstos nos artigos 129, § 9º e artigo 147, ambos do 

Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006 e artigo 217 –A 

c/c artigo 226, inciso II, do Código Penal.A denúncia foi recebida no dia 12 

de julho de 2018 (ref. 4). Apresentada resposta à acusação (ref. 26), a 

defesa refutou os fatos relatados na denúncia e afirma que os 

acontecimentos não se deram da forma como está narrada na denúncia.É 

o relato do necessário. Decido.Verifica-se que as questões levantadas 

devem ser analisadas no mérito da causa, porquanto cingem-se às provas 

do processo. Na atual fase processual, buscam-se apenas indícios da 

autoria e a materialidade de fatos ilícitos descritos na peça exordial, ou 

seja, o momento processual em análise não é o adequado para apreciação 

de provas, devendo esta ser aferida durante a instrução criminal, salvo se 

cabais a comprovar uma excludente de ilicitude ou atipicidade.Verifico que 

há indícios da existência do juízo de reprovação da conduta praticada pelo 

réu, uma vez que um dos requisitos para o recebimento da denúncia é 

justamente a justa causa para o seu oferecimento, porquanto esta deve 

ser entendida como a exigência de um lastro mínimo para a deflagração de 

uma ação penal, ou seja, o mínimo de convencimento possível sobre a 

materialidade e autoria do delito.Portanto, por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado 

nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo 

outras questões de ordem material ou processual que possa impedir o 

processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.Dessa forma, designo o dia 13 de agosto de 2019, 

às 14h30min, para realização da audiência de instrução e 

julgamento.Intime-se o acusado e as testemunhas arroladas. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 60596 Nr: 3208-04.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:18930/MT

 Vistos etc, homologo o pedido de desistência. Tendo em vista a 

apresentação de memoriais finais pelo Ministério Público, intime-se a 

defesa para apresentar seus memoriais.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000153-65.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA CRISTIANE PALOMO - ME (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 24/01/2019 09:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81146 Nr: 785-21.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALTER DE ALMEIDA, CLAUDINEI 

MEDEIRA FERREIRA, VULGO "NEI"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT

 Por tudo isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido verbalizado 

pelo Parquet na presente ação civil pública para, não vislumbrando na 

hipótese dolo específico ou genérico de malbaratar os princípios ou 

valores regentes da administração pública, absolver o primeiro requerido, 

José Valter de Almeida das imputações feitas na inicial, e condenar o 

segundo requerido, Claudinei Medeira Ferreira nas sanções definidas no 

art. 12 da Lei n. 8.429/92, as quais, pela menor gravidade do ato violador 

da moralidade pública, e atento ao dever de dosagem da sanção por 

improbidade baseada num juízo de ponderação e proporcionalidade, 

arbitro, exclusivamente, na multa civil prevista no art. 12, III, e fixada em 3 

vezes o valor da remuneração percebida pelo agente público ao tempo do 

exercício do cargo para o qual havia sido contratado 

temporariamente.Ante a sucumbência recíproca, condeno o segundo réu 

ao pagamento de 50% das custas processuais, calculadas na forma da 

lei, sem, porém, fixar condenação em honorários advocatícios em favor ou 

contra o Ministério Público, nos termos do art. 18 da Lei n. 

7.347/85.Registre-se, publique-se e intime-se, arquivando os autos, uma 

vez transitada em julgado esta sentença. Juína/MT, 7 de novembro de 

2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 107945 Nr: 1550-50.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABALO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELLMAN NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HENRIQUE FERREIRA 

VICENTE - OAB:101.599/SP

 Desse modo, revogo a perícia grafotécnica requestada, e porque as 

partes quedaram-se silentes quanto às demais provas que pretendiam 

produzir, mas estando a matéria judicializada ainda obscura, valendo-me 

da prerrogativa inserta no art. 370 do NCPC, em caráter integrativo da 

prova documental já coligida aos autos, designo audiência de instrução 

probatória para o dia 14/11/2018, às 15h, devendo a nela comparecerem 

as partes e seus respectivos advogados, sendo a requerida – se não 

representada por seus sócios – advertida da obrigatoriedade e dos 

efeitos da não observância, de apresentar preposto com conhecimento 

real da relação jurídica discutida, porque estarão, ambos litigantes, 

intimados a prestar depoimento pessoal, sob pena de confissão ficta, 

assim como determino a intimação, via Correios e, subsidiariamente, por 

mandado, sob pena de condução coercitiva em caso de não 

comparecimento, da testemunha do juízo, sr. Marcos Tavares de Lima, um 

dos signatários dos canhotos de entrega de produtos descritos nas 

duplicatas, no endereço apontado no documento anexo a esta decisão, 

facultando aos litigantes a apresentação de outras provas testemunhais 

desde que correlatas ao fato e relativas às pessoas identificadas nos 

documentos de entregas de mercadorias (Fernando Gonçalves Neto, 

Edinei Gonçalves e Lauro Monteiro).Intimem-se as partes.Cumpra-se com 

urgência. Juína (MT), 6 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121045 Nr: 2021-32.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO 

E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102446 Nr: 3328-89.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVC, AMCR, MMC, VCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740/B, DANIELI FELBER - OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 DECISÃO FL. 310: "VISTOS. Cuida-se de pedido de cumprimento de 

sentença formulado por Maria Vitória Cardoso, devidamente representada 

por sua genitora, Janaina Cardoso da Silva, em face de Alzira Maria 

Cardoso Rodrigue, Maria Marques Cardoso e Valéria Cardoso Boese, 

objetando a excussão dos alimentos fixados em acordo firmado entre as 

partes às fls. 297 e homologado judicialmente às fls. 301/302. 

Compulsando os autos verifica-se que apesar da alegação da credora 

que as devedoras não estão adimplindo a prestação alimentar há mais de 

02 meses, não trouxe aos autos a planilha do débito. Portanto, intime-se a 

credora para juntar aos autos, no prazo de 15 dias, demonstrativo 

discriminado e atualizado do débito, sob pena de arquivamento. Cumprida 

a determinação anterior, intimem-se as devedoras para que, em 3 (três) 

dias, paguem o débito alimentar, referente os três últimos meses, 

justifiquem sua impossibilidade de fazê-lo ou comprovem que já terem 

efetuado o pagamento, sob pena de prisão civil até a integral quitação do 

débito, ou por até três meses, conforme disposto no artigo 528, §3º, do 

NCPC, podendo o Sr. Oficial de Justiça proceder nos termos do §2º do 

artigo 212 do CPC. Havendo débito alimentar superior a mais de três 

meses apontado na planilha, em relação ao débito remanescente, 

intimem-se os devedores para cumprirem voluntariamente a sentença no 

prazo de quinze dias (art. 523, NCPC), sob pena de expedição de 

mandado de penhora e avaliação (§ 3º), inclusive sobre bens do espólio 

e/ou bloqueio da contracorrente de todos os coerdeiros devedores e 

condôminos dos bens do espólio. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito 

suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente poderão ser aduzidas 

em defesa as matérias delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código 

de Processo Civil. Caso o devedor não promova o pagamento do débito, 

defiro, desde já, remessa aos órgãos de proteção ao crédito SPC e 

SERASA de certidão comprobatória da dívida objeto do presente 

processo."

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001062-10.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR BORGES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LANAIRA DA SILVA OAB - SP361730 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001062-10.2017.8.11.0025 Vistos etc. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer para cumprir o dever político-constitucional de prestar 

serviço de saúde c/c antecipação de tutela, promovida por VALDECIR 

BORGES DA CRUZ em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO 

DE JUÍNA. Consta da inicial, em síntese, que o requerente apresenta 

quadro de Cálculo Renal Volumoso Complexo em rim direito, com crises de 

cólica renal, necessitando urgentemente de procedimento cirúrgico 

consistente em Ureterorrenolitotripsia Flexível a Laser e Colocação 

Ureteroscópica de Cateter Duplo J., com risco iminente de 

morbimortalidade por perda progressiva da função renal e infecção 

generalizada de foco urinário. Com a inicial vieram os documentos anexos. 
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Despacho inicial Id. 9664857. Parecer do Núcleo de Apoio Técnico Id. 

9870673. Liminar indeferida Id. 9932348. Devidamente citados, à parte ré 

deixou escoar o prazo para oferecer a peça contestatória “in albis”, 

conforme certidão Id. 12164636. Manifestação pelo autor pugnando pela 

decretação da revelia e julgamento antecipado da lide Id. 12205982. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente observo que os 

requeridos, apesar de citados, permaneceram inertes, sem apresentar 

defesa, portanto se presume que são verdadeiras as alegações feitas 

pelo autor. Sobre a revelia, descreve o Novo Código de Processo Civil em 

seu artigo 344 que: “Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor”. Deste modo, diante da ausência de contestação pelos requeridos, 

DECRETO-LHES A REVELIA com fundamento no artigo 344 do NCPC. O 

caso em questão refere-se à matéria unicamente de direito, assim como 

não vislumbro a necessidade de produção de provas em audiência de 

instrução, haja vista que a prova documental carreada ao feito é suficiente 

para formação do convencimento motivado do Juízo. Em que pese a 

referida presunção de veracidade em razão da revelia ser de fato relativa, 

concluo pela análise dos autos que o pedido do autor merece o amparo 

judicial, pois tem como objetivo proteger sua própria vida, demonstrando, 

para isso, a legitimidade do seu pedido através dos documentos que 

instruíram a inicial, sobretudo o laudo médico dando conta da gravidade do 

seu estado de saúde, dando suporte, portanto, para o julgamento 

procedente do pedido. No caso dos autos, o autor comprova pelos 

documentos trazidos com a exordial, a necessidade de fornecimento de 

tratamento cirúrgico para o cálculo renal através de técnica endourológica 

– Nefrolitotripisia flexível a laser e colocação Ureteroscópica de cateter 

duplo J. (Id. 9659552), bem como sua impossibilidade para custeá-lo com 

recursos financeiros próprios. Ante a impossibilidade de o próprio cidadão 

zelar por sua saúde e vida, cabe ao Estado, por intermédio das 

administrações públicas, fazê-lo, tendo em vista que possuem o dever 

constitucional de propiciar condições para a preservação da saúde 

pública, e, principalmente, da vida, como bem supremo a ser defendido. O 

Poder Público deve garantir o tratamento de saúde adequado aos 

cidadãos provendo todos os cuidados necessários à mantença de suas 

idoneidades física e mental. O direito à vida e à saúde não podem ser 

sacrificados pela obediência estrita a procedimentos orçamentários, ou a 

critérios de prioridades estabelecidos pela Administração, pois este direito 

é assegurado a todos os membros da coletividade pela Magna Carta. Os 

doentes não podem ficar à mercê da solução de problemas de ordem 

administrativa. Trata-se de necessidade urgente, para que se evite mal 

irreparável provocado pela inércia do setor público. Desse modo, resta 

configurado que tanto o Estado de Mato Grosso quanto o Município de 

Juína são os responsáveis em fornecer o tratamento adequado ao 

paciente, necessário a sua saúde e bem estar, independentemente de 

processo administrativo. A Carta Cidadã atribuiu à União, aos Estados e 

aos Municípios, competência para ações de saúde pública, devendo haver 

cooperação técnica e financeira entre si, mediante descentralização de 

suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei 

Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI), executando os serviços e 

prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (vide art. 30, VII, 

CF). Nesse contexto, é legítimo que se postule a qualquer ente público o 

fornecimento de tratamentos médicos necessários para o 

restabelecimento de sua saúde, no presente caso ao Estado e ao 

município. À luz de todos esses fundamentos, e demonstrada de forma 

inconteste à necessidade do referido procedimento cirúrgico para a 

manutenção da saúde do paciente, o que se afere por meio da 

documentação acostada à inicial, deve ser deferida a pretensão formulada 

por meio desta demanda. Posto isso e, por tudo mais que dos autos 

consta, com fulcro no art. 487, I, CPC/2015 JULGO PROCEDENTE o pedido 

da exordial, para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO e o 

MUNICÍPIO DE JUÍNA, conjuntamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

fornecerem o procedimento cirúrgico para cálculo renal consistente em 

Nefrolitotripisia Flexível a Laser + colocação Ureteroscópica de cateter 

duplo J. ao paciente VALDECIR BORGES DA CRUZ, seja na rede pública 

ou privada, em estabelecimento situado no território nacional, incluindo 

custeio de exames, medicamentos e demais procedimento que sejam 

indicados ao tratamento, bem como transporte ao paciente. Deixo de fixar 

multa diária por descumprimento, tendo em vista existir outro meio capaz 

de dar maior efetividade à determinação judicial, a saber, a penhora on 

line, via sistema BACENJUD, conforme entendimento firmado pelo TJMT. 

INTIMEM-SE. ENCAMINHE-SE cópia desta sentença ao Sr. Secretário 

Estadual de Saúde, e ao Sr. Secretário Municipal de Saúde. Sem custas e 

sem honorários advocatícios. Diante do valor atribuído à causa, deixo de 

remeter o processo à remessa necessária, nos termos do art. 496 § 3.º 

CPC/2015. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos. Às providências. Juína/MT, 06 de novembro 

de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000052-91.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. T. D. L. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000052-91.2018.8.11.0025 Vistos etc. Cuida-se de pedido 

de regulamentação de visitas formulado pela requerida (Id. 16306303). 

Narra o petitório que desde a concessão de guarda provisória unilateral ao 

autor, este não permite que a requerida tenha os filhos em sua companhia 

aos finais de semana, impedido a visitação aos filhos. Ao final, requer a 

apreciação do pedido com finalidade de regulamentar o direito de visita até 

o provimento final. É O RELATÓRIO. DECIDO. O direito de visita é um direito 

da personalidade, inerente à pessoa humana, segundo o qual toda criança 

ou adolescente tem o direito de ter amplamente assegurada a convivência 

familiar, de cultivar afeto, de firmar vínculos familiares, não encontrando 

limites apenas entre pais e filhos, mas também a outros parentes, tais 

como avós, tios, padrastos, padrinhos, irmãos, dentre outros. É direito do 

pai ou da mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, visitá-los e tê-los em 

companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado 

pelo juiz. O direito de visitas encontra-se amparado pelo art. 19 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, o qual assegura ao menor o direito de ser 

“criado no seio de sua família", devendo lhe ser assegurado o direito a 

convivência familiar e comunitária. Ademais, é necessário buscar um 

ponto de equilíbrio, em vista das especificidades e limitações do caso 

concreto, ponderando, de um lado, o melhor interesse da criança e, de 

outro, o direito da genitora ter os filhos em sua companhia. Destarte, 

considerando que há probabilidade do direito nas alegações formuladas 

pela requerida, em atenção à Doutrina da Proteção Integral e ao Princípio 

do Melhor Interesse do Menor, DEFIRO o pedido de regulamentação 

provisória. Para tanto, DETERMINO o direito de visitas da requerida e 

estabeleço, por ora, que a requerida poderá visitar seus filhos em finais 

de semanas alternados, com a retirada dos menores da residência do 

autor ao sábado às 08h00m e devolvê-las até às 19h00m do domingo. 

Datas comemorativas de forma alternada, natal com o genitor e ano novo 

com a genitora. De outro norte, considerando o parecer da equipe técnica 

(Id. 15022358), DETERMINO o acompanhamento da equipe interdisciplinar 

deste Juízo, pelo tempo que entender necessário, objetivando identificar 

as medida protetivas que melhor atendam os interesses dos menores, 

devendo juntar novo relatório aos autos no prazo de 20 (vinte) dias. 

Ciência ao Ministério Público. Ante a celeridade processual pretendida, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO/INTIMAÇÃO/OFÍCIO. 

Cumpra-se. Às providências. Juína/MT, 05 de novembro de 2018. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000052-91.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. T. D. L. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000052-91.2018.8.11.0025 Vistos etc. Cuida-se de pedido 

de regulamentação de visitas formulado pela requerida (Id. 16306303). 

Narra o petitório que desde a concessão de guarda provisória unilateral ao 
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autor, este não permite que a requerida tenha os filhos em sua companhia 

aos finais de semana, impedido a visitação aos filhos. Ao final, requer a 

apreciação do pedido com finalidade de regulamentar o direito de visita até 

o provimento final. É O RELATÓRIO. DECIDO. O direito de visita é um direito 

da personalidade, inerente à pessoa humana, segundo o qual toda criança 

ou adolescente tem o direito de ter amplamente assegurada a convivência 

familiar, de cultivar afeto, de firmar vínculos familiares, não encontrando 

limites apenas entre pais e filhos, mas também a outros parentes, tais 

como avós, tios, padrastos, padrinhos, irmãos, dentre outros. É direito do 

pai ou da mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, visitá-los e tê-los em 

companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado 

pelo juiz. O direito de visitas encontra-se amparado pelo art. 19 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, o qual assegura ao menor o direito de ser 

“criado no seio de sua família", devendo lhe ser assegurado o direito a 

convivência familiar e comunitária. Ademais, é necessário buscar um 

ponto de equilíbrio, em vista das especificidades e limitações do caso 

concreto, ponderando, de um lado, o melhor interesse da criança e, de 

outro, o direito da genitora ter os filhos em sua companhia. Destarte, 

considerando que há probabilidade do direito nas alegações formuladas 

pela requerida, em atenção à Doutrina da Proteção Integral e ao Princípio 

do Melhor Interesse do Menor, DEFIRO o pedido de regulamentação 

provisória. Para tanto, DETERMINO o direito de visitas da requerida e 

estabeleço, por ora, que a requerida poderá visitar seus filhos em finais 

de semanas alternados, com a retirada dos menores da residência do 

autor ao sábado às 08h00m e devolvê-las até às 19h00m do domingo. 

Datas comemorativas de forma alternada, natal com o genitor e ano novo 

com a genitora. De outro norte, considerando o parecer da equipe técnica 

(Id. 15022358), DETERMINO o acompanhamento da equipe interdisciplinar 

deste Juízo, pelo tempo que entender necessário, objetivando identificar 

as medida protetivas que melhor atendam os interesses dos menores, 

devendo juntar novo relatório aos autos no prazo de 20 (vinte) dias. 

Ciência ao Ministério Público. Ante a celeridade processual pretendida, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO/INTIMAÇÃO/OFÍCIO. 

Cumpra-se. Às providências. Juína/MT, 05 de novembro de 2018. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001175-61.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. H. D. (REQUERENTE)

A. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERSON JALES COSTA SALES OAB - MT0003977S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001175-61.2017.8.11.0025 Vistos, etc. Cuida-se de ação de 

divórcio consensual com partilha de bens, alimentos, guarda e 

regulamentação de visitas ajuizada por ALEXANDRA FABIANA SIMÕES e 

EVANDRO HENRIQUE DALBERTO, outrora casados sob o regime da 

comunhão universal de bens. Ressai dos autos que os requerentes 

contraíram matrimônio em 11/01/2013 e da união adveio o nascimento dos 

menores: PEDRO HENRIQUE DALBERTO, nascido em 29/10/2008, JOÃO 

GUILHERME DALBERTO, nascido em 26/03/2012. A Ilustre Representante 

do Ministério Público manifestou-se favorável a homologação do acordo 

firmado, Id. 11771932. Extrai-se também das informações apresentadas, 

que os requerentes não possuem outros bens particulares a partilharem 

no âmbito judicial, sendo que o único bem se refere a um automóvel AGILE 

Chevrolet LT que permanecerá com o cônjuge varão, nos termos do 

acordo entabulado. Quanto à guarda dos filhos, essa será exercida de 

forma unilateral pela genitora. Em relação às visitas aos filhos, ficou 

convencionado que o genitor terá direito de ficar com os filhos em finais 

de semana alternados, podendo buscar os menores as 8h00m de sábado 

e entregando até as 18h00m do domingo. O período de férias ficará de 

forma alternada, sendo que nos anos ímpares os menores passarão as 

férias do meio do ano com o genitor e as férias de final de ano com a 

genitora, nos anos pares os menores passarão as férias do meio do ano 

com a genitora e as férias de final de ano com o genitor. Dia dos pais com 

o genitor, dia da mãe com a genitora. Aniversário dos menores de forma 

alternada, anos ímpares com o pai e pares com a mãe. A título de 

alimentos aos filhos, o genitor pagará até o dia 10 (dez) de cada mês o 

valor correspondente a um salário mínimo vigente, devendo ser depositado 

na conta bancária em nome da genitora ou em mãos, mediante recibo. Ao 

final do acordo, ficou pontuado que a cônjuge varoa retornará a usar seu 

nome de solteira, qual seja, ALEXANDRA FABIANA SIMÕES. É o relato, do 

necessário. Decido. Inicialmente, registro que com a EC 66/2010, que 

alterou o § 6º do art. 226 da CR/88, o divórcio passou a ser direto, não 

necessitando mais respeitar o período de 1 (um) ano da separação judicial 

ou 2 (dois) anos da separação de fato, alterando, assim, por conseguinte, 

o disposto no art. 25 e seguintes da Lei n.º 6.515/77 (Lei de Divórcio). Pelo 

exposto, observa-se que os requerentes compuseram consensualmente o 

divórcio direto, pleiteando sua homologação judicial, a fim de que surta os 

efeitos legais. E, ainda, verificam-se nos autos no que diz respeito aos 

alimentos, às guardas e às visitas aos menores, que foram resguardados 

os direitos indisponíveis dos infantis. Diante disso, atendidos aos 

requisitos do artigo 731 do NCPC e, ante ao disposto no art. 226, § 6º, da 

CR/88, ao tempo em que HOMOLOGO o acordo de vontades realizado 

entre as partes, DECRETO O DIVÓRCIO de ALEXANDRA FABIANA 

SIMÕES DALBERTO e EVANDRO HENRIQUE DALBERTO. Ato contínuo, 

HOMOLOGO, ademais, o acordo firmado entre as referidas partes quanto 

às guardas, às visitas e aos alimentos. Registro finalmente, que a varoa 

volta a usar o seu nome de solteira, qual seja, ALEXANDRA FABIANA 

SIMÕES. Oficie-se ao Cartório de Registro Civil, determinando-o a 

averbação do divórcio nos termos acima decretados. Intimem-se. 

Cumpra-se, servindo a cópia desta decisão como o necessário 

(mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício). Às providências. 

Juína/MT, 06 de novembro de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000256-72.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE POLIANE COSTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

IVANIL DOMINGUES DA COSTA (EXECUTADO)

ARRIGO RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 

parte Autora para manifestar-se acerca da correspondência devolvida 

ID.16384589 e a Certidão Negativa de Oficial de Justiça ID. 15654175, no 

prazo de 05 (cinco) dias. JUÍNA, 07 de novembro de 2018 FRANKLIN 

JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA 

E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

355661563

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000229-89.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL GOMES TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000229-89.2017.8.11.0025 Vistos etc. Compulsando os 

presentes autos, observo que foi suscitada pela parte autora, id. 9549358, 

a realização de perícia médica, a qual se mostra pertinente em vista dos 

fatos que se pretende provar no presente feito. Diante disso, com 

fundamento no art. 156, § 5º, NCPC, NOMEIO a médica Dra. Silvana 

Sperandio, que deverá ser certificada de que para o desempenho de sua 

função poderá se utilizar de todos os meios necessários e instruir o laudo 

com desenhos, fotografias e quaisquer outras peças que entender 

pertinentes (art. 473, NCPC). Fixo de imediato o prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega do 

laudo em cartório (art. 465, NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo nesse ínterim (art. 

476, NCPC). Por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária 

gratuita (Lei n. 1.060/50), esclareço que o pagamento de honorários 

correrá à conta do Estado de Mato Grosso[1], que poderá ser efetivado 
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após o término do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo 

e, havendo solicitação de esclarecimentos por escrito ou em audiência, 

depois de prestados. Ante o exposto, DETERMINO: a) A intimação da 

perita, com as advertências legais do art. 157, NCPC, para que tenha 

ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-O 

deverá servir escrupulosamente e independentemente de termo de 

compromisso (NCPC, art. 466), assim como a fim de que agende data, hora 

e local para realização do exame médico e informe ao Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para serem efetuadas as 

intimações necessárias; b) A intimação das partes, por meio de seus 

advogados constituídos nos autos, para que, caso queiram e não tenham 

feito, indiquem o assistente técnico e apresentem os quesitos, no prazo de 

15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III), dando-se ciência à parte 

adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas as 

partes da possibilidade de apresentarem, durante a diligência, quesitos 

suplementares (NCPC, art. 469); c) Apresentado(s) no prazo acima fixado 

ou já existente(s) nos autos do processo os quesitos a serem 

respondidos pela expert, encaminhe à perita judicial nomeada cópia 

reprográfica dos quesitos, informando a ele que, se necessário, desde já, 

fica autorizada a cópia integral dos autos do processo. Quesitos da 

requerente Id. 5064221; Quesitos do requerido Id. 5904854. d) 

Estabelecido e informado pela perita a data, hora e local para a realização 

da perícia médica, intime/cientifique as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para ciência – NCPC, art. 474, e efetivo 

comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; Após a 

entrega/apresentação do laudo pela perita judicial, intimem-se as partes, 

por meio de seus advogados constituídos, para, querendo, 

manifestarem-se sobre o laudo no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer. Por fim, atendido integralmente o 

acima especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, 

volte-me concluso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Juína/MT, 31 de 

outubro de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito [1] Art. 507, 

§ 3º, CNGC. Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a expedição 

de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários 

que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000286-10.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDERCIO AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR AMATE - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON LIMA DA SILVA OAB - MT0017129A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 

parte Autora, para querendo, se manifestar acerca dos embargos ID. 

14281482, no prazo de 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN 

J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ SEDE 

DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 139358 Nr: 2988-09.2018.811.0025

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Intimo a advogada da parte representado para apresentar memoriais 

finais no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132968 Nr: 4449-50.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MORAES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Assim, atendendo à vontade soberana do Conselho de Sentença, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na denúncia para o fim de 

CONDENAR o acusado FERNANDO MORAES DOS SANTOS como incurso 

nas penas do artigo 121, § 2º, inciso III, do Código Penal.Em atenção ao 

princípio constitucional da individualização (art. 5º, XLVI, CF/88), passo à 

dosimetria de pena do crime.Nota-se que a pena prevista para o delito de 

homicídio qualificado é de DOZE a TRINTA ANOS de reclusão.Primeira 

Fase:Culpabilidade normal. Sem maus antecedentes. Conduta social sem 

aferição negativa. Personalidade do agente não foi objeto de aferição 

técnica. Os motivos e circunstâncias do crime são ínsitos ao tipo penal. As 

consequências do crime são nefastas, tendo em vista que a vítima deixou 

dois filhos menores, consequências que não são ordinárias e ínsitas ao 

tipo abstrato do homicídio. O comportamento da vítima não contribuiu para 

a ação do acusado. Havendo uma circunstância judicial negativa, FIXO a 

pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.Segunda Fase:Não há 

agravantes. Inexistem causas atenuantes, cuja confissão foi atrelada à 

legítima defesa, configurando, portanto, nítida tese defensiva.Terceira 

Fase:Ante a inexistência de causas de diminuição ou aumento, FIXO a 

pena DEFINITIVA em 14 (quatorze) anos de reclusão.A pena deverá ser 

cumprida em REGIME inicialmente FECHADO (art. 33, § 2º, “a”, do Código 

Penal), com provável progressão para o dia 21/04/2023 e cumprimento 

total da pena em 15/09/2031.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137407 Nr: 1489-87.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDONIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUÍLLIO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 89470 Nr: 3676-78.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CALIXTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 Alvará Eletrônico n° 445325-5 / 2018

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001619-60.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA NUNES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

07/12/2018 às 13h40min. O não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-61.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000733-61.2018.8.11.0025. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

SOUZA LINO REQUERIDO: VIVO S.A. TERMO DE AUDIÊNCIA Aos vinte e 

nove dias do mês de Outubro do ano de 2018, nesta cidade e Comarca de 

Juína, Estado de Mato Grosso, na sala de audiências da primeira vara, 

edifício do Fórum, onde se encontrava presente o Excelentíssimo Senhor 

Juiz FABIO PETENGILL, às 15h00min, foi declarada aberta a presente 

audiência de nos autos da Ação de nº 1000733-61.2018.8.11.0025- PJE. 

Presentes ao ato, a parte requerida Vivo S.A , representada pelo preposto 

John Maycon L. de Queiroz, acompanhado por seu advogado Dr. Eugenio 

Barbosa de Queiroz. Ausente a parte autora. As partes, procuradores e 

testemunhas presentes foram cientificadas que os atos judiciais seriam 

gravados (aqueles decorrentes de depoimentos e manifestações 

processuais realizadas no ato) e os demais registrados, por resumo, no 

termo de audiência, sendo-lhes franqueado o acesso e a visualização da 

confecção da ata, que, ao final, foi conferida e atestada como retrato fiel e 

integral dos fatos havidos durante o ato judicial, sendo dispensada a 

impressão e assinatura das partes e testemunhas nos termos lavrados, 

facultando-se ao interessado imprimir ou copiar os atos diretamente dos 

meios eletrônicos de consulta processual. O MM. Juiz sentenciou de forma 

oral nos termos e fundamentos gravados em mídia digital de cuja a parte 

dispositiva restou assim exarada: “Assim sendo, com espeque no art. 487, 

I do CPC/15, Julgo Improcedente a pretensão contida na inicial, para rejeitar 

os pedidos de exclusão do registro da dívida nos bancos de dados de 

restrição ao crédito e de indenização pelo ato perpetrado, porque lícito e 

validado pelo ordenamento jurídico. Por entender robustamente 

caracterizado o abuso do direito de ação, seja pela repetição da mesma 

demanda contra vários réus, seja pelo manejo de ação repetitiva 

apresentada de modo formulário e padronizado, caracterizando o concílio 

entre advogado e cliente para proposituras de demandas em massa, 

condeno o autor e seu patrono pela multa a que alude o NCPC, ante o 

reconhecimento da litigância de ma-fé, nos termos do art. 80, I e III do CPC, 

fixando a multa pelo agir como improbus litigator, no percentual de 5% 

sobre o proveito econômico que se buscava alcançar com a ação. 

Registre-se que a responsabilidade solidária do escritório de advocacia 

que patrocinou a causa é hialina, a uma porque inexiste norma a blindar o 

advogado das responsabilidades processuais decorrentes da litigância 

abusiva, e a duas porque o demandismo inconsequente e exagerado está 

suficientemente demonstrado nos autos, por tudo o que foi 

detalhadamente exposto. Colho da jurisprudência carioca: “Impõe-se, 

contudo, em vista do que se apurou, a imposição de solidariedade ao 

causídico. A banalização do acesso à Justiça deve ser enfrentada porque 

constitui abuso do exercício do direito de ação e amesquinha o poder do 

Estado-Juiz. Ademais, os profissionais da advocacia estão sujeitos aos 

preceitos do Código de Ética da OAB, que estabelece regras 

deontológicas fundamentais atinentes ao exercício profissional. (…) Insta 

observar que o advogado pode ser responsabilizado por litigância de 

má-fé solidária, quando restar patente afronta aos princípios da eticidade 

e da probidade processual, exarados no artigo 14, do diploma processual 

civil, os quais se desdobram, segundo ALCIDES DE MENDONÇA LIMA 

citado pelo Juiz do TRT FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO E SILVA (Ac. 

n. 059494, DJ 17/1/2001), no dever da verdade (art. 14, I); no dever de 

lealdade e boa-fé, que pode estar contido naquele, sendo tomado em 

sentido amplo (art. 14, II e III); e no dever de atuar rigorosamente dentro do 

que for necessário ao juiz (art. 14, IV). (…) Verifica-se que a conduta do 

autor e de seu patrono viola o dever de proceder com lealdade e boa-fé e 

de veracidade das partes em juízo, na dicção do art. 14 do CPC e atrai a 

responsabilidade por dano processual previsto no art. 17 do CPC. 

Aplica-se a sanção prevista no artigo 18 do CPC, para que seja a prática 

desestimulada e assim evitada a sua reiteração. A doutrina é firme e 

rigorosa em relação ao dever de lealdade processual, como decorrência 

do princípio básico de boa-fé como regra de comportamento da parte em 

juízo, porque o processo antes de tudo atende a um fim ético. É de se 

reconhecer a prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Portanto, 

conheço do recurso inominado e nego provimento para manter a sentença 

por seus próprios fundamentos, condenando a parte autora e seu 

patrono, SOLIDARIAMENTE, à multa pela litigância de má-fé no valor de R$ 

1.000,00, estendendo a solidariedade às penas da r. sentença recorrida. 

Custas pelo recorrente e honorários deste recurso fixados em 10% sobre 

o valor da causa”(Turma Recursal do Juizado Especial Cível do Estado do 

Rio do Rio de Janeiro, Apelação nº: 0004437-95-95.2013.8.19.0205). 

Condeno, ademais, o autor no pagamento de custas e despesas 

processuais e, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC. P.I.C. Transitada 

em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. Às providências. 

Cumpra-se”. Nada mais. Encerrou-se às 15h45min o presente termo que, 

lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelos presentes, que 

saem intimados de todo o decidido. Fabio Petengill Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-91.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000731-91.2018.8.11.0025. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

SOUZA LINO REQUERIDO: VIVO S.A. TERMO DE AUDIÊNCIA Aos vinte e 

nove dias do mês de Outubro do ano de 2018, nesta cidade e Comarca de 

Juína, Estado de Mato Grosso, na sala de audiências da primeira vara, 

edifício do Fórum, onde se encontrava presente o Excelentíssimo Senhor 

Juiz FABIO PETENGILL, às 16h19min, foi declarada aberta a presente 

audiência de nos autos da Ação de nº 1000731-91.2018.8.11.0025- PJE. 

Presentes ao ato, a parte requerida Vivo S.A , representada pelo preposto 

John Maycon L. de Queiroz, acompanhado por seu advogado Dr. Eugenio 

Barbosa de Queiroz. Ausente a parte autora. As partes, procuradores e 

testemunhas presentes foram cientificadas que os atos judiciais seriam 

gravados (aqueles decorrentes de depoimentos e manifestações 

processuais realizadas no ato) e os demais registrados, por resumo, no 

termo de audiência, sendo-lhes franqueado o acesso e a visualização da 

confecção da ata, que, ao final, foi conferida e atestada como retrato fiel e 

integral dos fatos havidos durante o ato judicial, sendo dispensada a 

impressão e assinatura das partes e testemunhas nos termos lavrados, 

facultando-se ao interessado imprimir ou copiar os atos diretamente dos 

meios eletrônicos de consulta processual. O MM. Juiz sentenciou de forma 

oral nos termos e fundamentos gravados em mídia digital de cuja a parte 

dispositiva restou assim exarada: “Assim sendo, com espeque no art. 487, 

I do CPC/15, Julgo Improcedente a pretensão contida na inicial, para rejeitar 

os pedidos de exclusão do registro da dívida nos bancos de dados de 

restrição ao crédito e de indenização pelo ato perpetrado, porque lícito e 

validado pelo ordenamento jurídico. Por entender robustamente 

caracterizado o abuso do direito de ação, seja pela repetição da mesma 

demanda contra vários réus, seja pelo manejo de ação repetitiva 

apresentada de modo formulário e padronizado, caracterizando o concílio 

entre advogado e cliente para proposituras de demandas em massa, 
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condeno o autor e seu patrono pela multa a que alude o NCPC, ante o 

reconhecimento da litigância de ma-fé, nos termos do art. 80, I e III do CPC, 

fixando a multa pelo agir como improbus litigator, no percentual de 5% 

sobre o proveito econômico que se buscava alcançar com a ação. 

Registre-se que a responsabilidade solidária do escritório de advocacia 

que patrocinou a causa é hialina, a uma porque inexiste norma a blindar o 

advogado das responsabilidades processuais decorrentes da litigância 

abusiva, e a duas porque o demandismo inconsequente e exagerado está 

suficientemente demonstrado nos autos, por tudo o que foi 

detalhadamente exposto. Colho da jurisprudência carioca: “Impõe-se, 

contudo, em vista do que se apurou, a imposição de solidariedade ao 

causídico. A banalização do acesso à Justiça deve ser enfrentada porque 

constitui abuso do exercício do direito de ação e amesquinha o poder do 

Estado-Juiz. Ademais, os profissionais da advocacia estão sujeitos aos 

preceitos do Código de Ética da OAB, que estabelece regras 

deontológicas fundamentais atinentes ao exercício profissional. (…) Insta 

observar que o advogado pode ser responsabilizado por litigância de 

má-fé solidária, quando restar patente afronta aos princípios da eticidade 

e da probidade processual, exarados no artigo 14, do diploma processual 

civil, os quais se desdobram, segundo ALCIDES DE MENDONÇA LIMA 

citado pelo Juiz do TRT FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO E SILVA (Ac. 

n. 059494, DJ 17/1/2001), no dever da verdade (art. 14, I); no dever de 

lealdade e boa-fé, que pode estar contido naquele, sendo tomado em 

sentido amplo (art. 14, II e III); e no dever de atuar rigorosamente dentro do 

que for necessário ao juiz (art. 14, IV). (…) Verifica-se que a conduta do 

autor e de seu patrono viola o dever de proceder com lealdade e boa-fé e 

de veracidade das partes em juízo, na dicção do art. 14 do CPC e atrai a 

responsabilidade por dano processual previsto no art. 17 do CPC. 

Aplica-se a sanção prevista no artigo 18 do CPC, para que seja a prática 

desestimulada e assim evitada a sua reiteração. A doutrina é firme e 

rigorosa em relação ao dever de lealdade processual, como decorrência 

do princípio básico de boa-fé como regra de comportamento da parte em 

juízo, porque o processo antes de tudo atende a um fim ético. É de se 

reconhecer a prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Portanto, 

conheço do recurso inominado e nego provimento para manter a sentença 

por seus próprios fundamentos, condenando a parte autora e seu 

patrono, SOLIDARIAMENTE, à multa pela litigância de má-fé no valor de R$ 

1.000,00, estendendo a solidariedade às penas da r. sentença recorrida. 

Custas pelo recorrente e honorários deste recurso fixados em 10% sobre 

o valor da causa”(Turma Recursal do Juizado Especial Cível do Estado do 

Rio do Rio de Janeiro, Apelação nº: 0004437-95-95.2013.8.19.0205). 

Condeno, ademais, o autor no pagamento de custas e despesas 

processuais e, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC. P.I.C. Transitada 

em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. Às providências. 

Cumpra-se”. Nada mais. Encerrou-se às 15h57min encerrasse o presente 

termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelos 

presentes, que saem intimados de todo o decidido. Fabio Petengill Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001653-35.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA FARIAS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/12/2018 às 15h00min. O não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-41.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

SAMILLA GOUVEIA DE SOUZA OAB - MS20041 (ADVOGADO(A))

TWLIO SANTANA LOPES RIBEIRO OAB - MS17965 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010321-41.2016.8.11.0025 REQUERENTE: CARLOS DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A VISTOS. Embargos de 

declaração opostos contra sentença de ID. 13553239, alegando, em 

síntese, que o julgado é contraditório, porquanto no dispositivo do julgado 

constou empresa diversa da requerida. É o breve relato. PASSO A 

DECIDIR. O recurso deve ser conhecido pela tempestividade, bem assim, 

no mérito, merece acolhimento. De uma breve análise aos autos 

verifica-se no dispositivo da sentença restou declarado inexistente o 

débito com a empresa “telefônica”, quando, na verdade, a empresa 

requerida se trata de instituição financeira. Por essas razões, ACOLHO os 

embargos de declaração opostos e, via de consequência, retifico o 

dispositivo do julgado nos seguintes termos: “Ante o exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido verbalizado 

pela autora, nos termos do art. 487, I do NCPC para: a) Declarar 

inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como o débito 

negativado pela instituição financeira requerida, determinando a baixa do 

registro nos sistemas internos e nos bancos de dados de restrição ao 

crédito sob pena de multa de R$ 500,00, expedindo-se os necessários 

ofícios; b) condenar a parte requerida em indenizar os danos morais 

decorrentes da negativação indevida, no valor de R$ 4.500,00 com juros 

de mora e correção monetária incidentes desde a data da fixação do 

dano. Sem custas e nem honorários nos termos do artigo 55 da lei n° 

9.099/95. Operada a coisa julgada, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. A presente sentença foi publicada em audiência, 

saindo os presentes intimados. Registre-se. Cumpra-se”. No mais, 

permanece a sentença, tal como está lançada. Certificada a 

tempestividade do recurso inominado interposto, nos termos do artigo 42 

da Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais pressupostos de 

admissibilidade recursal e, por conseguinte, o recebo em seu efeito 

devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados 

Especiais. Dê-se vistas dos autos ao recorrido para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Sem prejuízo, ante ao teor da 

petição de ID. 13945638, intime-se o requerido para comprovara exclusão 

do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de incidência da multa cominatória fixada na sentença. Concedo 

ao requerente os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do 

CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intime-se. Juína/MT, 5 de 

novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001654-20.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/12/2018 às 15h10min. O não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-42.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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NILSON INACIO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000010-42.2018.8.11.0025 REQUERENTE: NILSON INACIO LOPES 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. Certificada a tempestividade do presente 

recurso inominado nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo 

presente os demais pressupostos de admissibilidade recursal e, por 

conseguinte, o recebo em seu efeito devolutivo, conforme preceitua o 

artigo 43 da referida Lei dos Juizados Especiais. Dê-se vistas dos autos 

ao recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juína-MT, 5 de novembro de 

2018. Fabio Petengill Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010159-17.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MACEDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLÉGIO SÃO GONÇALO DE JUINA (REQUERIDO)

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME CORREIA EVARISTO OAB - GO0033791A (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

advogado, para apresentar as Contrarrazões no prazo de 10 (Dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-71.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010125-71.2016.8.11.0025 REQUERENTE: SERGIO ALVES MARTINS 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. Concedo a parte 

autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. 

Certificada a tempestividade do presente recurso inominado nos termos do 

artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais pressupostos de 

admissibilidade recursal e, por conseguinte, recebo a apelação interposta 

em seu efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei 

dos Juizados Especiais. Dê-se vistas dos autos à parte apelada para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à 

Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juína/MT, 5 de novembro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-94.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010074-94.2015.8.11.0025 REQUERENTE: MARLENE APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A VISTOS. Certificada a 

tempestividade e o preparo do presente recurso inominado nos termos do 

artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais pressupostos de 

admissibilidade recursal e, por conseguinte, o recebo em seu efeito 

devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados 

Especiais. Dê-se vistas dos autos ao recorrido para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juína/MT, 5 de novembro de 2018. Fabio Petengill Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001673-26.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

01/02/2019 às 12h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001662-94.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRON DE MORAIS LIMEIRA STECANELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANA & SOUSA CORRETORA DE SEGUROS LTDA (REQUERIDO)

MARCOS ANDRÉ DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2019 às 12h40min. O não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010228-15.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FORGIARINI & FORGIARINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LS PUBLICACOES EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ROMOFF OAB - SP0126949A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010228-15.2015.8.11.0025. REQUERENTE: FORGIARINI & FORGIARINI 
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LTDA - ME REQUERIDO: LS PUBLICACOES EIRELI Vistos, Cuida-se de 

ação de cobrança manejada por microempresa/empresa de pequeno 

porte, regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das 

prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos 

arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que valendo-se do 

permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto 

das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se analisar de modo mais atento 

e diligente os autos, é possível constatar que a empresa se limitou a juntar 

o requerimento de inscrição na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso 

e o Comprovante de inscrição estadual , deixando de observar as 

seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, 

que exigem para a comprovação da legitimidade das sociedades 

microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo rito 

sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usar da prerrogativa legal de figurar 

como autora em ação sujeita ao rito especial dos Juizados Especiais, a 

mencionada pessoa jurídica desfigurou a finalidade da norma e tenta se 

utilizar da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como se 

fosse um balcão de protestos, cobranças e recuperações de créditos, 

com a vantagem de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O 

que é sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado pela lei 

especial tem finalidade bastante distinta da buscada pela demandante, que 

se valendo de sua alegada qualificação tributaria inicial, propôs a presente 

ação sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais características 

e exigências que a legislação criou para que pessoas jurídicas residissem 

em juízo como autoras nos JEC´s. Em excelente digressão sobre a 

finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento crescente, o 

Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, assinala: “O 

desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, que sempre foi 

o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas hipossuficientes, 

pela via da conciliação ou através de um procedimento absolutamente oral, 

simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 

(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) que conferiu 

às microempresas, pessoas jurídicas, legitimidade para proporem ações 

nos juizados especiais cíveis. A Lei complementar 123/06 (art. 89) 

revogou expressamente a Lei 9.841/99 e nada obstante manter a 

legitimidade ativa das microempresas nos juizados, ampliou a deturpação 

do escopo da instituição, estendendo tal legitimidade também às empresas 

de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas leis, a par de ferir de morte a 

própria razão da lei de pequenas causas, transformaram os juizados em 

ativos "balcões de cobrança", requintados instrumentos de pressão de 

empresários, empresas e sociedades, algumas, como as microempresas, 

de considerável expressão econômico-financeira (receita bruta anual 

inferior ou igual a R$ 240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como 

as de pequeno porte, de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou 

inferior a R$ 2,4 milhões – inciso II). Tais empresas e organizações, sem 

despender um centavo sequer, passaram a se valer dos juizados para o 

recebimento dos seus créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes 

acionando aqueles que deveriam ser os destinatários dessa justiça 

especializada, ou seja, pequenos comerciantes, modestos prestadores de 

serviços, microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles 

titulares de direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato 

Grosso do Sul, as prateleiras do cartório do antigo Juizado das 

Microempresas da Capital (felizmente extinto), eram organizadas com a 

nominação das empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado 

o “Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queira 

litigar sob o rito sumaríssimo, deve a microempresa comprovar sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes, demonstrar a emissão do documento fiscal correspondente ao 

negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, o que a empresa aqui 

enfocada obedeceu ou atendeu minimamente, e se pretende realizar suas 

cobranças em juízo, que o faça sob o rito ordinário, recolhendo custas e 

dispensando-se das exigências documentais que o rito mais simplificado 

comporta para qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA 

A PRESENTE AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, 

c/c. art. 8º, II da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas 

nem honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se 

e, transitada em julgado, arquive-se. Às providências. Leidiane Correia da 

Silva Juíza Leiga [1] “O acesso da microempresa ou empresa de pequeno 

porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA). Vistos, Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei nº 9.099/95, perante o 

Juizado Especial desta Comarca e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

preferida foi submetida ao Juízo para apreciação. Verificado o teor dos 

autos e da sentença proferida, com fundamento no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, HOMOLOGO a decisão para que produza seus legais efeitos. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-82.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIRA SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAKELLEN PRADO MACHADO OAB - MT0018265A (ADVOGADO(A))

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO(A))

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010230-82.2015.8.11.0025. REQUERENTE: CLAUDEMIRA SOUZA DOS 

SANTOS REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório de acordo 

com artigo 38 da Lei 9099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS movida em face de CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CREDITO LTDA, alega a Promovente atualmente reside no município de 

Castanheira/MT. Porém, até o final do ano de 2014 residia no município de 

Rondonópolis/MT. Quando ainda residia neste município, a Promovente 

realizou compra de mercadorias perante a Loja CALCENTER CALÇADOS 

CENTRO OESTE LTDA, de forma parcelada, sendo efetuado o pagamento 

dentro da data aprazada para cada parcela. Na ocasião da compra das 

referidas mercadorias, a loja disponibilizou um cartão de compras 

CALCARD, sendo que a Promovente o utilizou para efetuar a compra 

naquele estabelecimento. Todavia, diante da necessidade de mudança 

para a cidade de Castanheira/MT, a Promovente entrou em contato com a 

Promovida com o fito de efetuar a quitação de todas as parcelas 

vincendas do parcelamento. Porém, a Promovente conseguiu pagar 
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somente algumas parcelas, totalizando o valor de R$ 240,31 (duzentos e 

quarenta reais e trinta e um centavos), Em sua defesa a promovida alega 

que a antecipação das parcelas fora realizadas de forma corriqueira no 

entanto, enfatiza que a negativação se deu por conta da existência de 

juros e encargos já existente no cartão CALCARD no momento da referida 

antecipação de parcelas corroborando com os dizeres da promovente 

senão vejamos : “Naquela ocasião, a atendente do SAC da Promovida 

informou à Promovente que não seria possível efetuar o pagamento da 

última parcela porque ainda não estava disponível no sistema, ocasião em 

que a Promovente informou o novo endereço para que fosse então lhe 

enviada a fatura para pagamento da parcela remanescente. “ Salta-se aos 

olhos que a promovente reconhece a existência do debito junto a 

promovida, no entanto alega abalo a sua honra o fato da promovida 

usar-se de mecanismos legais para recebimento dos créditos mencionado. 

A alegação de que a parte reclamante tenha sofrido danos morais não 

encontra guarida nos autos, porque o dano moral, propriamente dito, 

consiste na lesão de um direito causado por um ato ilícito que fere o 

sentimento mais íntimo da pessoa, abalam a sua honra, a sua 

personalidade, enfim, a dignidade do indivíduo. Atenta-se que para a 

configuração da ocorrência dos danos morais há que existir nexo de 

causalidade entre a conduta do ofensor e as consequências nocivas à 

moral do ofendido. Sem o nexo de causalidade, não há o que se reparar. 

Ainda, para a comprovação do dano moral, é imprescindível que reste 

provado as condições nas quais ocorreu a ofensa à moral, à honra, à 

personalidade, à dignidade do ofendido, bem como se mostra imperioso a 

demonstração da repercussão do dano causado na vida do ofendido com 

os reflexos oriundos da lesão, pois do contrário inexistirá dano. Nessa 

senda, tenho que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário 

deva ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de 

propiciarmos o fomento das ações reparatórias nesse sentido, 

concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que passe por uma 

desagradável situação em um acontecimento da vida que evidencie tão 

somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o dever de reparar o 

“mal causado”. Há que existir nos autos, ao menos, a referência mínima 

dos abalos morais suportados pela parte no caso concreto, mas não de 

forma genérica, pois em assim sendo, a ausência da objetiva e verossímil 

alegação implicará no afastamento da verba indenizatória pretendida. É 

cristalino que a simples menção de que a parte teria sofrido abalos morais, 

não demonstrados na essência, constitui impeditivo à indenização. Logo, 

não cabe ressarcimento diante de meras conjecturas. Deve existir o dano 

moral e ser descrito na sua essência a fim de a parte requerente tenha 

direito à pretensão indenizatória postulada. No vertente caso, não vejo 

como crível que o fato relatado tenha sido suficiente para causar 

sofrimento injusto, constrangimento, descompasso emocional e físico à 

parte autora, culminando no abalo da dignidade e honradez da mesma. 

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais formulada 

pela reclamante. Diante do resultado, sem sucumbência, nos termos do 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Juína 30 de Outubro do 2018. Leidiane Correia 

da Silva JUÍZA LEIGA VISTOS, 'HOMOLOGO, para que surta seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 

9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína 30 de Outubro do 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001300-29.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY RODRIGUES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para que manifeste-se quanto a certidão do Sr. Oficial de 

justiça no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Mirassol D'Oeste

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000591-02.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSWANDA DA SILVA (AUTOR(A))

NELSON BARBOSA SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADERMO MUSSI OAB - SP74279 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO CORREIA CARNEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA COSTA LEITE DALPIAN OAB - MT0009066A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000591-02.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): NELSON BARBOSA SIQUEIRA, OSWANDA DA SILVA RÉU: 

CLAUDIO CORREIA CARNEIRO Tendo em vista o pedido genérico quanto a 

produção de provas, determino a intimação das partes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste - MT. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000591-02.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSWANDA DA SILVA (AUTOR(A))

NELSON BARBOSA SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADERMO MUSSI OAB - SP74279 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO CORREIA CARNEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA COSTA LEITE DALPIAN OAB - MT0009066A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000591-02.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): NELSON BARBOSA SIQUEIRA, OSWANDA DA SILVA RÉU: 

CLAUDIO CORREIA CARNEIRO Tendo em vista o pedido genérico quanto a 

produção de provas, determino a intimação das partes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste - MT. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000761-71.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HILTON DE SOUZA MONTEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA FERREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000761-71.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: JOSE HILTON DE SOUZA MONTEIRO REQUERIDO: IRACEMA 

FERREIRA DE ARAUJO Trata-se de Ação de Divórcio movida por José 

Hilton de Souza Monteiro em face de Iracema Ferreira de Araújo, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Aduz a requerente que contraiu 

núpcias em 02 de junho de 2010, sob o regime de separação obrigatória 

bens. Ocorre que a sua esposa informou que iria visitar sua mãe no 

Estado da Bahia e, desde então, nunca mais voltou. Com a inicial vieram os 

documentos anexados no ID 13788795. A inicial foi recebida cf. ID 

13860850. A requerida foi citada por edital conforme ID 14344026, 

deixando transcorrer o prazo para manifestação, sendo-lhe designado 

curador especial, o qual apresentou contestação por negativa geral no ID 

15001504. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Como é 

cediço, a Emenda Constitucional n. 66/2010 inovou o tratamento jurídico do 

divórcio, não mais exigindo a prévia separação judicial e o transcurso de 

01 (um) ano como conditio sine quo non para o decreto do divórcio, 

tampouco a separação de fato por 02 (dois) anos. Vejamos o art. 226, § 

6º, com a nova redação, in verbis: Art. 226. A família, base da sociedade, 

tem especial proteção do Estado. (...) § 6º O casamento civil pode ser 
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dissolvido pelo divórcio. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 66, 

de 2010). Diante da expressa previsão legal, despiciendo se torna buscar 

a causa da separação do casal ou eventual culpa de algum dos cônjuges, 

bastando, para pôr termo ao casamento e aos efeitos civis do matrimônio, 

a manifestação de vontade livre de querer cessar a sociedade conjugal. O 

Estado passa a não insistir em relacionamentos fracassados, 

dispensando formalidades indesejáveis para uma vida autônoma e 

independente das pessoas. Conforme se infere, a Emenda Constitucional 

n. 66/2010 irá desburocratizar os procedimentos que atualmente retardam 

o divórcio. Não mais é preciso comprovar a separação judicial de 01 (um) 

ano para possibilitar a sua conversão em divórcio, tampouco a separação 

de fato de 02 (dois) anos para o pleito do divórcio direto, mas sim, basta 

tão somente a vontade das partes em querer cessar a sociedade 

conjugal, pleiteando assim o divórcio direto, o que permite novos 

casamentos para os recém-separados. A inovação legislativa foi muito 

bem vista pela doutrina, jurisprudência e operadores do direito em geral. 

Vejamos os apontamentos a respeito do tema do Desembargador Arnoldo 

Camanho de Assis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

que escreveu artigo paradigmático sobre o tema: “Com a Constituição de 

1988, o casamento passou a poder ser dissolvido pelo divórcio, “após 

prévia separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, 

ou comprovada separação de fato por mais de dois anos”. A nova ordem 

constitucional inaugurada em 1988, assim, preservou a obrigatoriedade de 

haver separação judicial entre o casamento e o divórcio, mas não só 

reduziu o prazo para um ano, como, além disso, permitiu que fosse 

possível passar de um ao outro sem o estágio intermediário da separação 

judicial. Nesse caso, bastava ao casal que comprovasse estar separado 

de fato há mais de dois anos. A separação judicial criava uma situação 

interessante: o casal, a rigor, já não era mais um casal, mas os cônjuges 

continuavam presos um ao outro pelo vínculo do casamento, que não se 

rompia com a sentença que decretasse a separação judicial. Isso exigia 

que, após a separação judicial, e eventualmente superados possíveis 

dramas e traumas próprios do fim de um relacionamento, o casal se visse 

obrigado a se reencontrar para que fosse possível transformar o 

casamento em divórcio, reavivando, desnecessariamente, sofrimentos 

que já tinham sido vencidos. (...) A mudança na Constituição permitirá, 

assim, que os casais que desejem terminar seu casamento dirijam-se à 

Justiça uma única vez, com economia de tempo e de dinheiro, e peçam 

desde logo o divórcio, sem requisitos temporais nem, muito menos, sem a 

necessidade de experimentarem o estágio da separação judicial. A 

ninguém mais interessa a discussão acerca da culpa pelo insucesso do 

projeto de um casamento que vem a terminar. O pedido de divórcio 

passará a ser feito de forma consensual ou litigiosa - isto é, quando não 

houver acordo sobre guarda de filhos, regulamentação de direito de 

visitas, pensão de alimentos e partilha de bens, por exemplo, excluída em 

qualquer caso a discussão sobre possível culpa -, mas sem prévia 

necessidade de separação judicial ou da demonstração de que o casal 

esteja separado de fato há tantos anos. Basta ao casal que externe sua 

vontade de não mais permanecer casado e pronto. A "aceleração do 

divórcio", assim, aliada à dinâmica das relações sociais, certamente 

permitirá o surgimento de novas uniões e a celebração de novos 

casamentos, sendo certo que a criação de novos núcleos familiares se dá 

em prestígio da família plural, que hoje vem substituindo a família 

mononuclear do passado. Isso reforça a ideia de que a família é 

indestrutível e haverá sempre de sobreviver às alterações constitucionais 

e legais que lhe digam respeito. Pelos documentos juntados aos autos, 

verifica-se que não há dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos pela lei para a dissolução do vínculo matrimonial, que atualmente 

se entende ser a livre manifestação de vontade, mesmo porque é evidente 

a impossibilidade da reconciliação, motivo pelo qual, o acolhimento do 

pedido é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido vertido na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de DECRETAR o divórcio entre as partes, 

dissolvendo o vínculo matrimonial até então existente entre José Hilton de 

Souza Monteiro e Iracema Ferreira de Araújo. Transitada em julgado, nos 

termos do art. 10, I, do Código Civil e arts. 29 a 33, parágrafo único, da Lei 

dos Registros Públicos, expeça-se o pertinente mandado de averbação ao 

Registro Civil em que se registrou o casamento aqui dissolvido (art. 1.571, 

§ 1º, do CC), para que seja averbada a presente sentença (art. 10, I, do 

Código Civil c/c art. 29, § 1º, a, da Lei 6.015/1973), observando o que 

dispõe a CNGC. P. R. I. Cumpra-se. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001322-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUDINEIA RIBEIRO DE SOUZA OAB - 030.869.431-73 

(REPRESENTANTE)

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA AMARAL TORRES (RÉU)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001322-95.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): EDUARDO DE SOUZA SEBALHO REPRESENTANTE: 

CLEUDINEIA RIBEIRO DE SOUZA RÉU: ASSOCIACAO CONGREGACAO 

DESANTA CATARINA, ANA CRISTINA AMARAL TORRES Tendo em vista 

que o MPE atua neste feito como como fiscal da ordem jurídica e na 

curadoria dos interesses do infante, redesigno a solenidade anteriormente 

agendada para dia 03 de dezembro de 2018, às 16h00. Expeça-se o 

necessário para profícua realização do oralidade. No mais, cumpra-se 

integralmente a decisão proferida no ID nº 15671972. Intimem-se todos. 

Cumpra-se. Mirassol D' Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001322-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUDINEIA RIBEIRO DE SOUZA OAB - 030.869.431-73 

(REPRESENTANTE)

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA AMARAL TORRES (RÉU)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001322-95.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): EDUARDO DE SOUZA SEBALHO REPRESENTANTE: 

CLEUDINEIA RIBEIRO DE SOUZA RÉU: ASSOCIACAO CONGREGACAO 

DESANTA CATARINA, ANA CRISTINA AMARAL TORRES Tendo em vista 

que o MPE atua neste feito como como fiscal da ordem jurídica e na 

curadoria dos interesses do infante, redesigno a solenidade anteriormente 

agendada para dia 03 de dezembro de 2018, às 16h00. Expeça-se o 

necessário para profícua realização do oralidade. No mais, cumpra-se 

integralmente a decisão proferida no ID nº 15671972. Intimem-se todos. 

Cumpra-se. Mirassol D' Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001629-49.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. S. (AUTOR(A))

F. C. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001629-49.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): FERNANDA CRISTINA AGUIAR, ELIANA CRISTINA DOS 

SANTOS RÉU: RONILSON AGUIAR SILVA Designo sessão de 
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conciliação/mediação designada para o dia 11 de dezembro de 2018, às 

14h30min, devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada 

pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, nos termos do art. 5º da Lei nº 5.478, 

de 25 de julho de 1968. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

que compareçam à audiência agendada, acompanhadas de seu (s) 

advogado(s), consignado que a ausência da autora importará na extinção 

e arquivamento do processo e a da requerida acarretará na confissão e 

revelia. Havendo necessidade de expedição de carta precatória, ela 

deverá ser expedida e devidamente instruída com a contrafé da inicial, 

solicitando os préstimos do Juízo deprecado a fim de citar o requerido nos 

termos da presente demanda, se possível, no prazo de quinze dias, 

devendo a Secretaria desta Vara consignar em seu bojo nossas mais 

sinceras homenagens. Quanto ao pedido de antecipatório, INDEFIRO, por 

ora, uma vez que a parte autora não demonstrou de maneira robusta no 

bojo dos autos elementos suficientes para convencer esta Magistrada, 

haja vista que prova documental colacionada necessita de maior dilação 

probatória para a análise da suposta majoração do valor da pensão 

alimentícia, razão pela qual MANTENHO o valor anteriormente pactuado. Na 

aludida sessão, se não houver acordo, poderá o requerido contestar, 

desde que o faça por intermédio de advogado. Por fim, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Cientifique-se o digno Ministério Público Estadual. Cumpra-se. Mirassol D’ 

Oeste - MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001012-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERMINA MARIA DA SILVA MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001012-89.2018.8.11.0011. 

Cuida-se de Ação Previdenciaria de Aposentadoria de Trabalhador Rural 

Por Idade manejada por Guilhermina Maria da Silva Maia em face do 

Instituto Nacional de Seguro Social, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Com a inicial vieram os documentos anexados nos ID's nº.: 

14369915, 14369941 e 14369982. A inicial foi recebida no ID nº 14383275. 

Devidamente citado, o requerido apresentou sua contestação (id nº 

15492384), alegando a prejudicial de mérito no que toca a prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação. Réplica carreada conforme id nº 16085961. Vieram-me 

conclusos. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, arguiu o 

requerido prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Pois bem. Em que 

pese os argumentos expendidos pelo requerido, vislumbra-se que razão 

não lhe assiste, uma vez que a requerente entrou administrativamente com 

o pedido de concessão de aposentaria por idade rural no dia 04 de 

outubro de 2017 e o ajuizamento da ação se deu em 25 de junho de 2018, 

ou seja, não há em que se falar em prescrição quinquenal. Inexistindo 

outras prejudiciais a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício 

que exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar no polo 

ativo e passivo da demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) 

em fazer uso da presente via e verificando que o pedido é possível 

juridicamente, depreende-se que a presente demanda está em harmonia 

com os arts. 17 e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo se falar em 

carência da ação, tampouco em ausência dos pressupostos processuais 

(art. 485, IV, do NCPC), inexistindo nulidades a serem declaradas ou 

irregularidades para sanar-se. Fixo como questão controvertida o lapso 

temporal de atividade rurícola, por consectário, se este de fato exerceu 

tais atividades. Desta forma, declaro o feito saneado. No que tange à 

prova testemunhal cabível ao caso em voga eis porque a defiro. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de dezembro de 2018, a 

realizar-se às 14h30min, devendo as partes depositar o rol de 

testemunhas no prazo de cinco dias antes da sua realização (art. 450 do 

NCPC), determinando, ainda, o comparecimento pessoal da parte autora. 

Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste - MT Edna Ederli Coutinho Juíza de 

Direito (Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000736-58.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA AURELIANA DESCASSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000736-58.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: ADRIANA AURELIANA DESCASSE REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Trata-se de Ação Previdenciária para 

Concessão de Pensão Por Morte movida por Adriana Aureliana Descasse 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos anexados no 

ID nº.: 13720919. A inicial foi recebida no ID nº 14460464. Devidamente 

citado, o requerido apresentou sua contestação no ID nº 15731316, 

alegando a prejudicial de mérito no que toca a prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

Réplica carreada no ID nº.: 16122059. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, arguiu o 

requerido prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os 

argumentos expendidos pelo requerido, vislumbra-se que razão não lhe 

assiste, uma vez que a requerente entrou administrativamente com o 

pedido de concessão de pensão por morte no dia 04 de abril de 2018 (ID 

13721892) e o ajuizamento da ação se deu em 19 de junho de 2018, ou 

seja, não há em que se falar em prescrição quinquenal. Inexistindo outras 

prejudiciais a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que 

exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e 

passivo da demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer 

uso da presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, 

tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do 

NCPC), inexistindo nulidades a serem declaradas ou irregularidades para 

sanar-se. Fixo como questão controvertida a condição de segurado do 

falecido, bem como da situação de dependência da requerente. Desta 

forma, declaro o feito saneado. No que tange à prova testemunhal cabível 

ao caso em voga eis porque a defiro. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 06 de dezembro de 2018, a realizar-se às 15h30min, 

devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de 05 (cinco) 

dias antes da sua realização (art. 407 do CPC), determinando, ainda, o 

comparecimento pessoal da parte autora. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste - MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 215422 Nr: 2922-13.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurilio Souza Rodrigues, José de Souza Rodrigues, 

Armando de Souza Rodrigues, Claudevino de Souza Rodrigues, Sergio de 

Souza Rodrigues, Marcelo de Souza Rodrigues, Edmilson de Souza 

Rodrigues, Adriana Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada dos requerentes para que forneça dados bancários 

para posterior expedição do alvara Eletronico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 112984 Nr: 2159-51.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 336 de 509



 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMY, DSY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Broges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parterequerida, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, vez que o prazo 

encontra-se aberto para o autor se manifestar, com urgencia

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250834 Nr: 3444-35.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana dos Santos Silva, SVAM, Reginaldo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Andrade Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLINTON FERREIRA DA SILVA 

- OAB:22335/O

 Intimar o advogado do requerido para apresentar memoriais, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242763 Nr: 4246-67.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olímpio Lopes Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 80013 Nr: 2195-30.2009.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maura Oliveira Jorge

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Olemio Rodrigues de Oliveira, 

Espolio de Marcelina Teixeira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC. Bem como informo que os 

autos trata-se de Processo incluso no META 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 186597 Nr: 2161-16.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edison Dias Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872, Iuri Seror Cuiabano - OAB: 10.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Intimar o advogado do requerido sobre a decisão de fls. 302, cujo teor 

transcrevo:"Código nº 186597 Trata-se de Embargos de Declaração 

interposto por Edison Dias Miranda, alegando suposta omissão na 

sentença prolatada às fls. 290/297.Os autos vieram-me conclusos.É O 

NECESSÁRIO.DECIDO.Como é cediço, o recurso de embargos de 

declaração é cabível para as hipóteses de contradição, omissão ou 

obscuridade da decisão ou sentença, nos moldes do art. 1.022 do Código 

de Processo Civil.Com efeito, por ser matéria de recurso sui generis, tem o 

seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1022 do Código de Processo 

Civil, o qual prescreve:

 “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento;III - corrigir erro material.Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que:I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento;II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º ”. Vislumbra-se no caso concreto 

que a parte não se conforma com a sentença prolatada. O embargante 

pretende discutir o mérito do corpo da sentença que fixa os honorários de 

sucumbência, contudo a decisão prolatada não possui erro, contradição 

ou obscuridade, bem como pugnar este tipo de manifestação judicial é 

vedado na via estreita dos embargos de declaração. Desta feita, 

CONHEÇO dos embargos declaratórios, tendo em vista que foram 

intentados no prazo legal e, no entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que 

não houve comprovação de quaisquer das suas hipóteses de cabimento, 

conforme o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se, 

expedindo o necessáriCumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de outubro de 

2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 220251 Nr: 3612-42.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simara Cerqueira Pessoa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados das partes sobre a sentença de fls. 159, cujo 

dispositivo transcrevo:Código 220251 Vistos em correição;Conforme se 

infere à fl. 158, vislumbra-se que a autarquia efetivou o pagamento do 

débito reclamado nos autos, não havendo verbas a serem 

adimplidas.Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai.Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil.Isento a parte requerida de custas e 

despesas processuais, na forma da Lei Estadual nº. 7.603/2001.Preclusas 

as vias recursais, arquivem-se os autos.P. R. I. C.Mirassol D’ Oeste/MT, 13 

de setembro de 2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249422 Nr: 2796-55.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itajara Aparecida Marcucci, José Calil Marcucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do exequente para se manifestar nos autos,no teor da 

certidão das folhas 115, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 101321 Nr: 686-30.2010.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kaio Castro Zambon, Katiuscia da Silva Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Sergio Francisco Ferreira Zambon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391, Gilson Carlos 

Ferreira - OAB:14391, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:7900, Suellen 

Menezes Barranco - OAB:15.667, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO - 

OAB:14210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Chaves Lira - 

OAB:6330, VINICIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044, Wantuil 

Fernandes Júnior - OAB:10.705

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC. Bem como informo ainda que 

os autos trata-se de Processo incluso no META 2 do CNJ.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000854-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PAULO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Ante a apresentação de contestação e impugnação 

aos autos, DETERMINO a intimação das partes para que informem se tem 

provas que pretendam produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 

9.099/95. Com o transcurso do prazo, remetam-se os autos à Juíza Leiga 

para designação de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 06 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010615-77.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA CHINEN FRANCO DE GODOY CANDIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT14214/O (ADVOGADO(A))

CECILIA NOBRE TORRES OAB - MT0017453A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAELE SILVA OAB - SP0367381A (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

JOSE GONCALVES PICHININ OAB - MT0002337A-B (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 30 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-14.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GALDINA DE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível 

pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do termo 

aportado no id nº 15052567, não detendo respaldo legal o pedido de 

justificativa posterior. A presença da parte nas audiências é obrigatória, 

devendo as partes apresentar suas justificativas até a abertura da 

sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o 

Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. 

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do 

processo é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, 

no presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da 

Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: 

“Não comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha 

advogado constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, 

verbis: “PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera, não podendo lhe ser concedido prazo suplementar 

para apresentação. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO RIBEIRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, 

havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição de id nº 

12881082 em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem 

custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 29 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000345-06.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PINAFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição entre a autora e a demandada Mapfre 

Seguros Gerais S.A de id nº 15173517 em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em 

julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

Considerando que o acordo realizado fora tão somente com relação a uma 

das requeridas, o feito ira prosseguir quanto à demandada Banco 

Cooperativo Sicredi S.A. Ademais, DETERMINO que SE INTIMEM as partes, 

na pessoa do(s) advogado(s) caso existente(s) -, para que esclareçam, 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da 

audiência de instrução, especificando objetivamente as provas que 

pretendam produzir nessa, ou o julgamento imediato a lide. ATENTE-SE 

que, na intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o 

dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da 

comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese ora mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas as 

provas, remetam-se os autos à Juíza Leiga para prolatação de sentença. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-26.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE GONCALVES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para que apresente os dados bancários necessários à liberação 

do montante vinculado aos autos, consoante estipulado e determinado 

pela R. Decisão de Id. 14586160, sendo eles: nome beneficiário, CPF/CNPJ, 

Banco, Agencia, Conta e tipo de Conta, no prazo de 05 (cinco) dias. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 06 de novembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001712-65.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANE MARCELINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 13 de Março de 2019 às 

13h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-66.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARQUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Primeiramente, ante o teor da ata de audiência de id 

n. 16361239, donde ressai a ausência da demandada mesmo devidamente 

citada não compareceu, APLICO-LHE a revelia, nos termos do art. 20 da 

Lei de Juizados Especiais (nº. 9.099/95). Ademais, DETERMINO que as 

INTIME, na pessoa do(s) advogado(s) caso existente(s) -, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir nessa, ou o julgamento imediato a lide. 

ATENTE-SE que, na intimação por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese ora mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas as 

provas, remetam-se os autos à Juíza Leiga para prolatação de sentença. 

Registre-se que, a despeito do pedido feito pela autora em sede de 

solenidade, não aportou aos autos comprovação do descumprimento pela 

demandada, razão porque deixo para me manifestar no momento 

oportuno. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 07 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001706-58.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos em Correição. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 

12.153/2009 e da nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de mediação/conciliação no 

presente feito, em razão da manifesta falta de interesse em transacionar 

em casos análogos. Cuida-se de execução de título judicial em face do 

Estado de Mato Grosso, onde o exequente THIAGO REGIS DOS SANTOS 

pretende receber créditos oriundos de honorários arbitrados em causas 

onde este foi nomeado para patrocinar os interesses de pessoas 

carentes nesta Comarca. O exequente pugnou pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita em seu favor, contudo, postergo a 

apreciação do pedido, nos termos do art.54, paragrafo único. Desta forma, 

CITE-SE para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 

Certificado o não oferecimento de embargos, REQUISITE-SE o pagamento, 

por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, 

artigo 910, §1). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 07 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001716-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. Analisando detidamente os autos, verificam-se 

defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos 

autos comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 07 

de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-08.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CUSTODIO PINHAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT0008122A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Tendo em vista que o processo seletivo para Juiz Leigo ainda 

pende de finalização, com o fito de evitar prejuízo para as partes, 

DESIGNO a solenidade para oitiva da testemunha para o dia ----

-28/11/2018 às 13h30min. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 25 de outubro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-70.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Tendo em vista que o processo seletivo pra Juiz 

Leigo ainda pende de finalização, com o fito de evitar prejuízo para as 

partes, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia ----

-28/11/2018 às 14h00min. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 25 de outubro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-97.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Tendo em vista que o processo seletivo pra Juiz 

Leigo ainda pende de finalização, com o fito de evitar prejuízo para as 

partes, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia ----

-28/11/2018 às 14h30min. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 25 de outubro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-79.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA CABRAL PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S.A em que alega omissão constante na 

sentença de id nº 14861364 quanto a ausência de análise da tese 

defensiva. Contrarrazões aos aclaratórios no ID 16335173. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do artigo 

1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios 

para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais 

existentes decisão. Acerca de tal espécie recursal, a despeito da 

controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o 

doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito 

Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). Com efeito, no tocante à alegação de que a sentença 

em voga fora omissa, tal não se trata do vício delineado, uma vez que esta 

Magistrada proferiu sentença com base em todas as provas acostadas 

nos autos, analisando minunciosamente o presente feito, dessa forma, 

não há que se falar em contradição ou qualquer outra hipótese do art. 

1.022, inciso II do CPC. A questão envolve erro ou acerto do Juízo sobre a 

apreciação do mérito, o que reclama outra espécie de recurso para o seu 

desenrolar. Nesse sentido: “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. PLEITO DE 

MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO DA DENÚNCIA E DE REANÁLISE DE 

PROVAS. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Não merecem acolhimento 

embargos declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão 

embargada, traduzem, na verdade, o inconformismo do embargante com a 

conclusão adotada. Precedentes. 2. Embargos declaratórios rejeitados. 

(STF - Inq: 2988 SC, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 

04/11/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014)” Ante o exposto, 
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RECEBO os presentes embargos declaratórios, e no mérito, DESACOLHO 

a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

embargante, por não haver, s.m.j., nenhuma contradição na sentença 

debatida, nos termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que a 

MANTENHO nos moldes em que prolatada. CUMPRAM-SE as 

determinações remanescentes da sentença supracitada. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 07 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000160-02.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA LIMA - ADVOCACIA ASSOCIADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Vistos em Correição. A despeito da autora ter indicado bens passíveis de 

penhora em id nº 16361769, não informou onde os bens se encontram 

localizados para expedição do competente mandado de penhora e 

avaliação, ou qualquer outra medida constritiva com relação aos bens, se 

limitando a indicar ano, nome e modelo do veículo. Assim, DETERMINO a 

intimação da autora para complementar as informações, ou requerer o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 07 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000159-17.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA LIMA - ADVOCACIA ASSOCIADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Vistos em Correição. A despeito da parte autora indicar bens passíveis de 

penhora em id nº 16362154, não informou qual a localização dos referidos 

veículos para expedição do competente mandado de avaliação e penhora, 

bem como não requereu outra medida constritiva, se limitando a informar 

nome, modelo e ano dos veículos. Assim, DETERMINO a intimação da 

autora para complementar as informações, ou requereu o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 07 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-67.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA MISSIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Considerando o teor da certidão de id nº 16369887, 

donde ressai a inécria da requerente, e, que a demandada se limitou a 

demonstrar o cumprimento da obrigação, remetam-se os autos AO 

ARQUIVO. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 07 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-44.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA BARBOZA SILVA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o 

pagamento total da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 

16335917, determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de 

Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via 

DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser 

representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento do 

valor remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em 

multa de 10% do total da condenação e, também, de honorários de 

advogados no mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC 

(Enunciado nº 97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento, em havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos 

conclusos. IV – Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a 

referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos mencionados serão 

contabilizados em dias corridos, afastando-se da sistemática trazida com 

o advento do Novo Código de Processo Civil, conforme entendimento 

consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De tudo cumprido e 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 07 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010669-04.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN ADRIEL GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON HELDER SAO MARCO BASSAROTTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Tendo em vista que o processo seletivo pra Juiz 

Leigo ainda pende de finalização, com o fito de evitar prejuízo para as 

partes, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia ----

-28/11/2018 às 15h00min. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 25 de outubro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-17.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE ALMEIDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAISATIVO INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MAURILIO SELLA OAB - SP0039582A (ADVOGADO(A))

FABIOLA MOYSES SODRE SANTORO OAB - SP148948 (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Tendo em vista que a autora aportou aos autos 

novos documentos e provas acerca do imbróglio em discussão objeto da 

presente demanda em id nº 11815036 e 14379568, com o olhar volvido ao 
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princípio do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação da 

requerida para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 436, do CPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 07 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010039-11.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SALUSTIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o 

pagamento espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 

16351381, determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de 

Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via 

DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser 

representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos mencionados serão 

contabilizados em dias corridos, afastando-se da sistemática trazida com 

o advento do Novo Código de Processo Civil, conforme entendimento 

consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De tudo cumprido e 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 07 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010430-68.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MIRASSOL PALACE HOTEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO NUNES DUARTE (REQUERIDO)

ORDILEI QUEIROS FARIA (REQUERIDO)

JOAO FARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Tendo em o teor da manifestação vertida em id nº 

16373100, com o olhar volvido ao princípio da não surpresa[1], nos termos 

do art. 10, do CPC, DETERMINO a intimação da requerente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 07 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, 

em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual 

não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se 

trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
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STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 07 

de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito
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(ADVOGADO(A))
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000039-37.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ELIZANGELA SANTOS 

QUEIROZ REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em correição. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a requerente 

ELIZANGELA SANTOS QUEIROZ – promove em desfavor de VIVO S.A., 

sob o fundamento de que houve negativação indevida em seu nome, no 

valor de R$199,52 (cento e noventa e nove reais e cinquenta e dois 

centavos), incluído pelo contrato de nº.0244482977. Contudo, alega que 

não reconhece a procedência. Pleiteia exclusão de seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização pelos danos 

morais. Deferida tutela antecipada. Citada a ré compareceu em audiência 

de conciliação que restou infrutífera, e apresentou contestação. Em sede 

de contestação, sob preliminar, a ré arguiu falta de interesse de agir por 

ausência de requerimento administrativo; no mérito arguiu amplamente por 

inexistente dano, tendo em vista a presença de relação jurídica entre as 

partes consubstanciada por uma linha de telefone móvel (65)99940-8450, 

habilitada em 15/04/2015, na modalidade pré-paga e com inadimplência de 

faturas. Em que pese intimada, a autora não apresentou impugnação, 

consoante certidão de ID 12877504. Os autos vieram conclusos. É o breve 

o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Ab initio, 

opino pelo deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita diante da 

situação de insuficiência de recursos para arcar com as custas e 

despesas processuais. A controvérsia refere-se exclusivamente à 

negativação indevida do nome da autora, sendo certo que não demanda 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 342 de 509



dilações probatórias ou maiores elucubrações, merecendo ter o 

julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do NCPC. 

Inicialmente indico necessária a retificação na denominação da empresa ré 

no sistema para fazer constar TELEFÔNICA BRASIL S.A. PRELIMINAR 

Diferentemente do alegado pela ré, não há ausência de interesse 

processual, posto que os argumentos da autora, juntamente com o 

documento de negativação apresentado, demonstram o efetivo interesse 

em ter seu nome excluído em rol de inadimplentes por uma dívida que alega 

não possuir. O fato de não ter efetuado reclamação em via administrativa, 

não possui o condão de impedir a propositura de demanda judicial, eis que 

o acesso ao Judiciário é amplo e irrestrito. De qualquer sorte, a tese de 

ausência de condição da ação se confunde com o próprio mérito, sendo 

que será posteriormente analisado juntamente ao objeto da ação. Sendo 

assim, rechaçada a preliminar aventada. MÉRITO A relação estabelecida 

pelas partes merece ser analisada sob o prisma do Código de Defesa do 

Consumidor, com reconhecimento prévio em sede de concessão de tutela 

antecipada e consequentemente com inversão probatória. INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS Conforme se depreende das argumentações e documentação 

acostada aos autos, de um lado a autora aduz que seu nome foi incluído 

indevidamente em órgão de proteção ao crédito, sem respaldo legal e 

prévia inclusão de qualquer empresa; de outro lado a empresa ré arguiu 

que houve uma contratação de serviço telefônico sem o devido 

pagamento de faturas, tendo indicado como uma linha pré-paga. No que 

tange à indicada negativação incluída nos órgãos de proteção ao crédito, 

tem-se que por dívida inexistente. Em que pese a empresa ré ter referido 

como débitos advindos de faturas inadimplentes do serviço contratado, 

qual seja uma linha de telefone móvel, apresentou sua defesa pautada 

exclusivamente em alegações, sem juntar qualquer documento, áudio, ou 

outra prova capaz de comprovar os fatos que indica. Exclusivamente 

mencionou sobre o produto mediante telas sistêmicas, produzidas e 

formatadas unilateralmente, ausente qualquer assinatura da autora. 

Somente à título de elucidar, o argumento sob o aspecto de que a linha 

pré-paga não possui contrato assinado, independe para a comprovação 

da relação jurídica. Isto devido ao fato de que embora sem contrato 

escrito, caso houvesse ocorrido efetivamente uma aquisição por parte da 

autora, o plano indicado nas faturas, qual seja: Smart Vivo Controle plus; 

foi efetuado por algum canal de atendimento da ré. Sabidamente que ao 

adquirir um chip, o cliente deve assinar um contrato e, em regra, já 

menciona qual a modalidade do plano que deseja utilizar, sendo certo que 

a ré possui vários canais de atendimento. Portanto, até eventualmente uma 

ligação em áudio, poderia ter sido apresentada. Nesta linha de raciocínio, 

não demonstrou que houve qualquer efetiva contratação de produto, uma 

vez que anexada à defesa, constam meras faturas do serviço de 

telefonia, sabidamente elaboradas pela empresa ré, que tampouco 

apresentou prova do recebimento da fatura pela autora. Claramente que 

sem as devidas provas, quaisquer que sejam, tais como contrato com a 

assinatura, contratação mediante gravação do atendimento ou outro meio 

hábil a provar existência de uma relação jurídica devidamente contratada, 

considera-se como não contratado o serviço. Portanto, pela relação de 

consumo a considerar a ré como fornecedora de produtos, torna-se 

responsável por providenciar meios de bem tratar os consumidores 

vinculados a si nos ditames do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)”. Neste compasso, a ré não 

apresentou nenhum documento que comprova uma existência de débito 

para fins de negativação como a que foi incluída junto ao Órgão de 

Proteção ao Crédito. Igualmente, inexistiu prova de qualquer inadimplência. 

Consequência da hipossuficiência de todos os consumidores, bem como 

da maior facilidade em produzir prova contrária advinda da ré; deveria ter, 

ao mínimo, juntado qualquer ato eficaz à demonstrar a mencionada 

contratação de produtos pela autora, mas isto, não cumpriu fazê-lo. 

Destarte, a Requerente trouxe aos autos documentos e fatos que 

comprovam suas alegações; tudo a corroborar com a exordial visando a 

aplicação do artigo 18 do CDC. Consigne-se: “TJMG – Apelação Cível AC 

10707150025443001 MG (TJ-MG) Data da publicação: 16/09/2016 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É ilícita a conduta da empresa de telefonia 

que insere o nome do consumidor em cadastro restritivo se ausente prova 

de contratação de seus serviços. Cabe à empresa o dever de cautela e 

aferição dos documentos que lhe são apresentados no momento da 

contratação. A inexistência de prova da contratação enseja a declaração 

de inexistência da dívida, imposição de exclusão da negativação do nome 

do consumidor dos cadastros restritivos e imposição dos ônus 

sucumbenciais àquele que deu causa à instauração da demanda.” 

Portanto, indevida a negativação realizada em nome da autora pela 

ausência de comprovação da efetiva contratação de serviços; sendo que, 

conclusivamente, merece ter seu nome definitivamente excluído junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, assim como declarada a inexigibilidade 

dos débitos. DO DANO MORAL Por sua vez, o dano moral está igualmente 

presente, uma vez que são evidentes os transtornos causados pela 

negativação indevida realizada pela ré no nome da autora. Saliente-se que 

a autora comprovou os requisitos para a indenização, quais sejam: o ato 

ilícito praticado pela ré quando cobrou e negativou por um valor 

inexistente; o dano, fato que lhe prejudicou a honra; e, o nexo entre esta 

conduta da ré ao prejuízo do autor. Certo que está configurada a 

responsabilidade da ré pela inscrição indevida oriunda de inexistente 

inadimplência, posto que, ainda que ausente má-fé na conduta da ré, 

falhou na sua prestação de serviços. Somado à isto, tem-se como única 

negativação constante em órgão de proteção ao crédito. A presente 

questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 

qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. No dizer de Yussef Said Cahali, “na realidade, 

multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma 

humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 

personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, 

qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como 

enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no 

sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

cobranças efetuadas por dívidas inexistentes, gera induvidosa mácula ao 

conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. No que tange à 

indicação do quantum indenizatório, a jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor 

possui o caráter ao menos lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

inibir novas violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor 

da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, 

fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito alhures, 

caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. Portanto, busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado uma 

consumidora hipossuficiente; e de outro lado uma empresa fornecedora 

de telefonia, indico a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de julgar procedente o pedido para o efeito de condenar a ré: a) à 
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declaração de nulidade da cobrança do débito objeto da demanda com 

exclusão do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito; b) à 

indenização a título de danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de condenação da 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos 

termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 30 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em 

correição. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 07 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000029-90.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ALMIR JOAQUIM CAMPOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo 

rito da Lei 9.099/95, em que o requerente ALMIR JOAQUIM CAMPOS – 

promove em desfavor de VIVO S.A., sob o fundamento de que houve 

negativação indevida em seu nome, no valor de R$156,85 (cento e 

cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), incluído pelo contrato 

de nº. 2100998806. Contudo, alega que não reconhece a procedência. 

Pleiteia exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como indenização pelos danos morais. Deferida tutela antecipada. 

Citada a ré compareceu em audiência de conciliação que restou infrutífera, 

e apresentou contestação. Em sede de contestação, sob preliminar, a ré 

arguiu falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo; no mérito arguiu amplamente por inexistente dano, tendo em 

vista a presença de relação jurídica entre as partes consubstanciada por 

uma linha de telefone móvel (65) 99670-4480, habilitada em 09/03/2012, na 

modalidade pré-paga e com inadimplência de faturas. Impugnação pela 

autora. Os autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em que pese 

previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Ab initio, opino pelo deferimento 

dos benefícios da Justiça Gratuita diante da situação de insuficiência de 

recursos para arcar com as custas e despesas processuais. A 

controvérsia refere-se exclusivamente à negativação indevida do nome do 

autor, sendo certo que não demanda dilações probatórias ou maiores 

elucubrações, merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos termos 

do artigo 355 do NCPC. Inicialmente indico necessária a retificação na 

denominação da empresa ré no sistema para fazer constar TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. PRELIMINAR Diferentemente do alegado pela ré, não há 

ausência de interesse processual, posto que os argumentos do autor, 

juntamente com o documento de negativação apresentado, demonstram o 

efetivo interesse em ter seu nome excluído em rol de inadimplentes por 

uma dívida que alega não possuir. O fato de não ter efetuado reclamação 

em via administrativa, não possui o condão de impedir a propositura de 

demanda judicial, eis que o acesso ao Judiciário é amplo e irrestrito. De 

qualquer sorte, a tese de ausência de condição da ação se confunde com 

o próprio mérito, sendo que será posteriormente analisado juntamente ao 

objeto da ação. Sendo assim, rechaçada a preliminar aventada. MÉRITO 

Inicialmente, a relação manejada pelas partes merece ser analisada sob o 

prisma do Código de Defesa do Consumidor, com reconhecimento prévio 

em sede de concessão de tutela antecipada e consequentemente com 

inversão probatória. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS Conforme se depreende 

das argumentações e documentação acostada aos autos, de um lado o 

autor aduz que seu nome foi incluído indevidamente em órgão de proteção 

ao crédito, sem respaldo legal e prévia inclusão de qualquer empresa; de 

outro lado a empresa ré arguiu que houve uma contratação de serviço 

telefônico sem o devido pagamento de faturas, tendo indicado como uma 

linha pré-paga. No que tange à indicada negativação incluída nos órgãos 

de proteção ao crédito, tem-se que por dívida inexistente. Em que pese a 

empresa ré ter referido como débitos advindos de faturas inadimplentes 

do serviço contratado, qual seja uma linha de telefone móvel, apresentou 

sua defesa pautada exclusivamente em alegações, sem juntar qualquer 

documento, áudio, ou outra prova capaz de comprovar os fatos que 

indica. Exclusivamente mencionou sobre o produto mediante telas 

sistêmicas, produzidas e formatadas unilateralmente, ausente qualquer 

assinatura do autor. Somente à título de elucidar, o argumento sob o 

aspecto de que a linha pré-paga não possui contrato assinado, independe 

para a comprovação da relação jurídica. Isto devido ao fato de que embora 

sem contrato escrito, caso houvesse ocorrido efetivamente uma aquisição 

por parte do consumidor, o plano indicado nas faturas, qual seja: Vivo 

Controle; supostamente, teria sido efetuado por algum canal de 

atendimento da ré. Sabidamente que ao adquirir um chip, o cliente deve 

assinar um contrato e, em regra, já menciona qual a modalidade do plano 

que deseja utilizar, sendo certo que a ré possui vários canais de 

atendimento (lojas físicas, telefones e estabelecimentos credenciados). 

Portanto, até eventualmente uma ligação em áudio poderia ter sido 

apresentada. Nesta linha de raciocínio, não demonstrou que houve 

qualquer efetiva contratação de produto, uma vez que anexada à defesa, 

constam meras faturas do serviço de telefonia, sabidamente elaboradas 

pela empresa ré, que tampouco apresentou prova do recebimento da 

fatura pelo autor. Claramente que sem as devidas provas, quaisquer que 

sejam, tais como contrato com a assinatura, contratação mediante 

gravação do atendimento ou outro meio hábil a provar existência de uma 

relação jurídica devidamente contratada, considera-se como não 

contratado o serviço. Portanto, pela relação de consumo a considerar a ré 

como fornecedora de produtos, torna-se responsável por providenciar 

meios de bem tratar os consumidores vinculados a si nos ditames do art. 

14 da Lei n.º 8.078/1990: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

(...)”. Neste compasso, a ré não apresentou nenhum documento que 

comprova uma existência de débito para fins de negativação como a que 

foi incluída junto ao Órgão de Proteção ao Crédito. Igualmente, inexistiu 

prova de qualquer inadimplência. Consequência da hipossuficiência de 

todos os consumidores, bem como da maior facilidade em produzir prova 

contrária advinda da ré; deveria ter, ao mínimo, juntado qualquer ato eficaz 

à demonstrar a mencionada contratação de produtos pela autora, mas 

isto, não cumpriu fazê-lo. Destarte, a Requerente trouxe aos autos 

documentos e fatos que comprovam suas alegações; tudo a corroborar 

com a exordial visando a aplicação do artigo 18 do CDC. Consigne-se: 

“TJMG – Apelação Cível AC 10707150025443001 MG (TJ-MG) Data da 

publicação: 16/09/2016 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇOS DE TELEFONIA 

MÓVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É 

ilícita a conduta da empresa de telefonia que insere o nome do consumidor 

em cadastro restritivo se ausente prova de contratação de seus serviços. 

Cabe à empresa o dever de cautela e aferição dos documentos que lhe 

são apresentados no momento da contratação. A inexistência de prova da 

contratação enseja a declaração de inexistência da dívida, imposição de 

exclusão da negativação do nome do consumidor dos cadastros 
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restritivos e imposição dos ônus sucumbenciais àquele que deu causa à 

instauração da demanda.” Portanto, indevida a negativação realizada em 

nome do autor pela ausência de comprovação da efetiva contratação de 

serviços; sendo que, conclusivamente, merece ter seu nome 

definitivamente excluído junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, assim 

como declarada a inexigibilidade dos débitos. DO DANO MORAL Por sua 

vez, o dano moral está igualmente presente, uma vez que são evidentes 

os transtornos causados pela negativação indevida realizada pela ré no 

nome da autora. Saliente-se que a autora comprovou os requisitos para a 

indenização, quais sejam: o ato ilícito praticado pela ré quando cobrou e 

negativou por um valor inexistente; o dano, fato que lhe prejudicou a 

honra; e, o nexo entre esta conduta da ré ao prejuízo do autor. Certo que 

está configurada a responsabilidade da ré pela inscrição indevida oriunda 

de inexistente inadimplência, posto que, ainda que ausente má-fé na 

conduta da ré, falhou na sua prestação de serviços. Somado à isto, 

tem-se como única negativação constante em órgão de proteção ao 

crédito. A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do 

direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que 

ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. No dizer de Yussef Said Cahali, “na realidade, 

multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma 

humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 

personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, 

qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como 

enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no 

sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

cobranças efetuadas por dívidas inexistentes, gera induvidosa mácula ao 

conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. No que tange à 

indicação do quantum indenizatório, a jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor 

possui o caráter ao menos lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

inibir novas violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor 

da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, 

fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito alhures, 

caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. Portanto, busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado um 

consumidor hipossuficiente; e de outro lado uma empresa fornecedora de 

telefonia, indico a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de julgar procedente o pedido para o efeito de condenar a ré: a) à 

declaração de nulidade da cobrança do débito objeto da demanda com 

exclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito; b) à 

indenização a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de condenação da 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos 

termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 30 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em 

correição. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 07 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora aduz que embora nunca tenha utilizado os serviços da 

reclamada, tivera seu nome negativado em razão de um suposto contrato 

celebrado sob nº 0000000179536152, no valor de R$ 130,34 (cento e 

trinta reais e trinta e quatro centavos), o que resultou na indevida inserção 

de seu nome no cadastro de inadimplentes. Citado o requerido 

compareceu em sede de audiência de conciliação, apresentando 

contestação, rechaçando a inicial. Instada, a autora apresentou 

impugnação à contestação, requerendo a procedência do feito. Os autos 

vieram conclusos. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 

38, da Lei 9.099/1995. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Convém assinalar que o processo está apto a julgamento, não 

havendo a necessidade de realização de provas em audiência. O C. 

Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, 

asseverando que “presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 

em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Ab initio, destaco que a presente 

lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 

previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Analisando os 
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autos, verifico que a parte autora comprovou a cobrança e negativação 

indevida do seu nome pela requerida, consoante se observa dos 

documentos acostados a inicial, pelo contrato sob nº 0000000179536152, 

no valor de R$ 130,34 (cento e trinta reais e trinta e quatro centavos), 

mesmo nunca tendo utilizado dos serviços dessa, inexistindo relação 

jurídica entre elas, ficando evidente que a negativação em voga fora 

totalmente descabida e ilegal. A requerida sustenta a existência do débito 

acostando telas de sistema apresentadas, com o fim de corroborar as 

alegações. Todavia, como é sabido, tais telas são inservíveis para tal fim, 

uma vez que produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “RECURSO INOMINADO. 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE 

CAPITALIZAÇÃO (PIC) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE 

INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, 

POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O CONDÃO DE COMPROVAR A 

CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE. SENTENÇA 

REFORMADA. Recurso provido. Diante do exposto, resolve esta Turma 

Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto e, no 

mérito, julgar provido, nos exatos termos do voto” (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 -Umuarama - Rel.: Marcelo de 

Resende Castanho - - J. 14.09.2015). “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA 

INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. Na ausência de comprovação 

efetiva quanto à existência de parcelas sem pagamento, temse como 

inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida a anotação do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de um 

inadimplemento que não pode lhe ser imputado. Anotese que os 

documentos juntados aos autos são telas sistêmicas unilaterais da 

instituição financeira inaptas a comprovar o número de parcelas 

contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. 

Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não conhecido. Ante 

o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, NÃO 

CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTOo 

recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael Luis 

Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Ora, este juízo não pode considerar 

como prova hábil a demonstrar a existência de relação jurídica entre as 

partes informações que são reproduzidas apenas em seu próprio sistema, 

pois são de fácil manipulação e manuseio de forma unilateral, cabendo-lhe 

trazer aos autos documentos idôneos, o que não é o caso do presente 

feito. Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, 

visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade 

da cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em 

relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que 

não utilizou dos serviços ora cobrados. Outrossim, a despeito de a 

demandada requer em fase de contestação a quebra de sigilo telefônico, 

tal não é cabível ao presente caso, conquanto não tenha sequer 

demonstrado a relação jurídica com a autora, não podendo se valer do 

judiciário para convalidar tese que é ônus que lhe incumbe comprovar. 

Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos 

reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral No caso, 

contudo, ainda que reste configurada a responsabilidade do réu pela 

inscrição indevida oriunda de contratação fraudulenta, razão não assiste 

ao autor quanto ao dever ressarcitório. Com efeito, a atual orientação do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a existência de 

um único outro registro regular contra o devedor obsta a concessão de 

indenização por danos morais, em decorrência de indevido protesto ou 

qualquer inscrição em cadastros de restrição creditícia, que, por força da 

preexistência de legítima anotação, não aumenta o descrédito contra sua 

pessoa, por parte de terceiros, assim como não macula a sua honra. 

Observe: "Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de 

compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao 

crédito sem prévia notificação. Dano moral reconhecido, salvo quando já 

existente inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre 

na hipótese dos autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do 

CPC. - Orientação: A ausência de prévia comunicação ao consumidor da 

inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no 

art. 43 , §2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, 

salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. 

Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso 

representativo. - Não se conhece do recurso especial quando o 

entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento 

do STJ quanto ao tema. Súmula n.º 83/STJ. Recurso especial não 

conhecido." (STJ - REsp. 1.062.336/RS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, in DJe de 12.05.2009). Consolidando tal 

orientação, a Segunda Seção daquele tribunal superior, a quem compete a 

uniformização da interpretação das leis federais, aprovou, em sessão 

realizada em 27.5.2009, a Súmula n. 385, publicada no DJe de 8.6.2009 

p.p., com o seguinte teor: "Súmula 385 - "Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. No caso, infere-se do documento acostado a inicial, que, 

ao tempo da negativação do nome do autor levada a efeito pelo requerido, 

já existiam outros apontamentos em seu nome, realizados por 

empresas/instituições distintas, qual seja, registrada em 30/06/2013, pelo 

contrato nº R002525, inserido pelo FOTO MARTINS DIGITAL, no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais). Assim, embora o autor afirme que tais 

apontamentos também eram irregulares e que existem demandas judiciais 

ajuizadas por tal motivo, a ilegitimidade do débito ou o questionamento 

acerca de sua licitude não foram igualmente comprovadas. Dessa forma, o 

requerente só faria jus à indenização caso comprovasse, com a certeza 

necessária, que todas as inscrições anteriores nos cadastros de 

inadimplentes eram ilegítimas. Como não o fez, não há como acolher sua 

pretensão, pois as inscrições feitas em seu nome têm presunção de 

legitimidade, até prova em contrário. Nesse sentido: “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CONTRATO CELEBRADO POR ESTELIONATÁRIO - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE DO RÉU - APONTAMENTO 

PREEXISTENTE EM NOME DA PARTE AUTORA - DANO MORAL - 

INEXISTÊNCIA - Restando devidamente comprovada a fraude realizada por 

terceira pessoa, que efetuou a contratação em nome do autor, deve a 

fornecedora de serviços ser responsabilizada por eventuais prejuízos 

causados, em razão da sua atividade. - Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição (Súmula 385, do STJ). A negativação 

anterior no cadastro de inadimplentes presume-se legítima até que haja 

prova em contrário”. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.272788-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/07/2016, publicação da súmula em 14/07/2016) Importante ressaltar 

que a Súmula 385 do STJ não apresenta qualquer ressalva quanto a sua 

aplicação apenas quando em discussão o cumprimento ou não do art. 43, 

§2º, do CDC, que exige prévia comunicação ao devedor sobre a 

negativação. Assim, havendo prova de que o autor é devedor contumaz, a 

inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito pelo réu, 

ainda que indevida, não violou a honra ou bom nome na praça porque já 

negativado anteriormente. Isso porque, a moral de uma pessoa é una e 

indivisível, não podendo ser fragmentada, a ponto de considerar, que seus 

antecedentes não a tenham maculado e que somente o ato do requerido é 

que produziu tal efeito. Portanto, havendo demonstração de apontamentos 

restritivos anteriores ao ora questionado, sem que tenha sido devidamente 

comprovada a irregularidade de todos eles, não há que se falar em 

reparação por danos morais. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial tão somente para declarar a inexistência do 

débito, devendo o réu excluir a inscrição do nome do autor nos cadastros 

de proteção ao crédito referente à dívida discutida nos autos, julgando 

extinto o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a ré em custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal 

devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis e 

certificando o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito
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SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora aduz que embora nunca tenha utilizado 

os serviços da reclamada, tivera seu nome negativado em razão de 

suposto contrato celebrado em 31/03/2014, no valor de R$ 891,00 

(oitocentos e noventa e um reais), razão pela qual requer a declaração de 

inexistência do débito, com a condenação da reclamada ao pagamento 

dos danos morais suportados pela indevida negativação. Embora 

devidamente citado, o requerido não compareceu na audiência de 

conciliação. Instada, a autora requereu a decretação da revelia da 

demandada. Em decisão de id nº 14708927, fora decretada a revelia da ré, 

sendo determinada intimação da autora para especificação de provas, 

sendo que a mesma quedou-se silente. Os autos vieram conclusos. É o 

breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Explico. Convém 

assinalar que o processo está apto a julgamento, não havendo a 

necessidade de realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal 

de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do 

juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 

2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, 

p. 9.513). Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz 

do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública 

e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a cobrança e negativação indevida do seu nome pela 

requerida, consoante se observa dos documentos acostados a inicial, 

pelo contrato em 31/03/2014, no valor de R$ 891,00 (oitocentos e noventa 

e um reais), mesmo nunca tendo utilizado dos serviços dessa, inexistindo 

relação jurídica entre elas, ficando evidente que a negativação em voga 

fora totalmente descabida e ilegal. Em contrapartida, a requerida mesmo 

citada não compareceu à solenidade, sendo-lhe decretada a revelia, 

deixando assim de acostar quaisquer provas com o fim de corroborar as 

alegações vertidas, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, 

porquanto ter sido deferida a inversão do ônus da prova. Nesse sentido: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU 

ÊXITO EM COMPROVAR A LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. Tratando-se de relação consumerista, por 

força da inversão do ônus da prova, cabe à parte ré a prova de que a 

inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes foi devida, sob pena de 

acolhimento do pleito inicial condenatório. DANO MORAL. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. VALOR QUE DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO 

INSTITUTO INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM 

ATENÇÃO AO SEU CARÁTER REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM 

CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O 

valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade 

e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à 

reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. 

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR 

DA VERBA INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. 

POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES 

APLICÁVEIS. TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO 

EX OFFICIO. 1. "Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a 

alteração de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".

(STJ, AgRg no REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, 

j. 28.6.11). 2. Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir 

juros de 1% ao mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na 

forma da Súmula n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da 

correção monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então 

deverá incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a 

atualização da moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E 

PAGAMENTO DOS VALORES EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 

42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. A partir do momento em que restou 

compr [...] (TJ-SC - Apelação Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, 

Orgão Julgador Segunda Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 

de Setembro de 2013, Relator Francisco Oliveira Neto)” Desta feita, restou 

devidamente demonstrada a cobrança indevida, visto que a requerida não 

se desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, porquanto 

nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada (id nº 12066374). 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que as insistentes cobranças de faturas 

inexistentes, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa 

mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. Como 

registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente a reparabilidade 

do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no sentido de que o 

‘abalo de crédito’, na sua versão atual, independentemente de eventuais 

prejuízos econômicos que resultariam do protesto indevido do título, 

comporta igualmente ser reparado como ofensa aos valores 

extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas ao seu 

patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano moral 

em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito praticado, 

consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes julgados: 

“Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de indenização 

decorrente da inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, "a 

exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a 

demonstração da existência da inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 
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203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 

- TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida, devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SOUSA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora aduz que embora nunca tenha utilizado 

os serviços da reclamada, tivera seu nome negativado em razão de um 

suposto contrato celebrado sob nº 0000000174541049, no valor de R$ 

180,56 (cento e oitenta reais e cinquenta e seis centavos), o que resultou 

na indevida inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes. Citado o 

requerido compareceu em sede de audiência de conciliação, 

apresentando contestação, aduzindo preliminar e rechaçando, no mérito, 

os pedidos inicial. Instada, a autora apresentou impugnação à 

contestação, requerendo a procedência do feito. Os autos vieram 

conclusos. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Convém assinalar que o processo está apto a julgamento, não 

havendo a necessidade de realização de provas em audiência. O C. 

Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, 

asseverando que “presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 

em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). 1.DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA 

GRATUITA. Aduz a demandada que o requerente não deveria ser 

consagrado com os benefícios da justiça gratuita, impugnando a sua 

concessão nos termos do art. 4º e demais da lei 1.060/50, bem como dos 

arts. 98 e 99 do NCPC. Primeiramente, há que se registrar que com o 

advento do Novo Código de Processo Civil, é previsível a oposição da 

impugnação da justiça gratuita em sede de contestação, não sendo mais 

necessário distribuição em autos apartados, devendo a mesma ser 

analisada nos próprios autos, consoante prevê o art. 100, do NCPC, in 

verbis: “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer 

impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, 

nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de 

petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.” Nesse sentido: 

“AÇÃO DE COBRANÇA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA 

REALIZADA NAS PRÓPRIAS RAZÕES DO APELO. BENEFÍCIO DEFERIDO À 

RÉ NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO A RESPEITO DA 

REGRA PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 

1973, QUE PREVÊ QUE A IMPUGNAÇÃO DEVE SER FEITA EM AUTOS 

APARTADOS, OU DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CUJA 

IRRESIGNAÇÃO PODE SER FEITA NOS MESMOS AUTOS. NECESSIDADE 

DE ANÁLISE SOB O ENFOQUE DO DIREITO INTERTEMPORAL. 

IMPRESCINDIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA 

IRRETROATIVIDADE E DA IMEDIATA APLICAÇÃO DA LEI NOVA. NORMAS 

DE DIREITO PÚBLICO. EXEGESE DO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, E DO ART. 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO 

DIREITO BRASILEIRO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI NOVA AO 

ATO CONSUMADO, JÁ ADQUIRIDO OU JÁ JULGADO EM DEFINITIVO. 

PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 14 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL, QUE ADOTOU A TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS 

PROCESSUAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA ANALISADO SOB A 

ÉGIDE DO CPC/73 E DA LEI N. 1.060/50. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA 

LEI ANTIGA NA ANÁLISE DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, § 2º, 

DO CPC. IMPUGNAÇÃO FEITA EM AUTOS APARTADOS. RECURSO NÃO 

CONHECIDO NO PONTO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. O art. 14 do 

Novo Código de Processo Civil deixa evidente que a intenção do legislador 

foi a de adoção da teoria de isolamento dos atos processuais, em que 

cada ato é identificado de forma clara e individualizada, de modo que a 

aplicação da nova lei (no caso, do NCPC) somente se dará após o término 

do ato processual anterior. Em resumo, significa dizer que, tanto os atos e 

fatos já consumados na vigência da lei antiga, quanto aqueles cujos 

efeitos estão pendentes, devem ser respeitados, ainda que a lei nova 

preveja situação diferente. PEDIDO DE CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA 

HOSPITAL CONVENIADO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE (SUS). CONTRATO 

FIRMADO ENTRE O HOSPITAL E A CONCESSIONÁRIA. REQUSITOS DO 

ART. 77 DO CPC/73 NÃO CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE 

ENTRE O HOSPITAL, A UNIÃO E O ESTADO. TESE RECHAÇADA. Ausente 

uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 77 do CPC/73, não há que 

se falar em chamamento ao processo. MÉRITO. JUNTADA DO CONTRATO 

FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONDENAÇÃO DA RÉ EM VALOR INFERIOR 

AO PLEITEADO. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA, EM 

RESPEITO AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. INCIDÊNCIA 
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INCLUSIVE DA MULTA CONTRATUAL DE 2%. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS 

ABUSIVAS. INVIABILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO. De acordo 

com o princípio do pacta sunt servanda, os acordos devem ser cumpridos 

da forma como foram pactuados. JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. PRETENDIDA INCIDÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA CITAÇÃO 

E DO TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE. MORA CONSTITUÍDA 

DESDE A DATA EM QUE HÁ O EFETIVO PREJUÍZO DO CREDOR. 

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 394 E 397 DO CÓDIGO CIVIL. O termo inicial 

para a incidência dos juros moratórios, em caso de cobrança de dívida 

vencidas, é a data do vencimento de cada fatura, marco a partir do qual 

há o efetivo prejuízo do credor. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INVIABILIDADE. PARTE AUTORA QUE 

ALCANÇOU A TOTALIDADE DOS PEDIDOS. EVIDENTE SUCUMBÊNCIA 

EXCLUSIVA DA RÉ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM 5% SOBRE O VALOR 

DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO CONFORME O 

ESTABELECIDO NO § 3º DO CPC/73. CONDENAÇÃO EM VALOR 

DETERMINADO. MAJORAÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO. Os honorários advocatícios deverão ser fixados, em 

regra, nos moldes do art. 20, § 3º, do CPC, levando em conta grau de zelo 

do respectivo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E 

DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA, EM PARTE, CONHECIDO E, NESTA 

EXTENSÃO, PROVIDO. (TJ-SC - AC: 20130248064 Curitibanos 

2013.024806-4, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 

29/03/2016, Segunda Câmara de Direito Público, )” Pois bem. Em que pese 

o pugnado pelo requerido, o mesmo não trouxe aos autos qualquer 

elemento comprobatório, limitando-se a fazer alegações sobre eventuais 

condições financeira da requerente que serão tão somente analisadas em 

caso de eventual interposição de recurso, tendo em vista que o 

procedimento adotado pela Lei 9.099/95 não detém custas, não se 

desincumbindo do seu ônus. A propósito, considere-se o seguinte julgado 

do extinto Tribunal de Alçada do Paraná: “APELAÇÃO CÍVEL. 

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROVA. ÔNUS QUE INCUMBE AO IMPUGNANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO 

DE TER O IMPUGNADO CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM O 

ÔNUS. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, DA LEI Nº 1.060/50. SENTENÇA 

CASSADA. RECURSO PROVIDO. "Para a concessão do benefício da 

justiça gratuita não se deve analisar se o interessado possui bens de 

certo valor. Deve-se sim partir da premissa de que o pressuposto legal do 

direito ao benefício é a sua situação econômica, que não lhe permite pagar 

as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família".(TAPR - Ap.Cív 0211286-1 - Curitiba – Juiz 

Maria José Teixeira - 6a Câm. Cív. j. 25/03/2003 - Ac.: 167650 – p. 

25/04/2003. Em JUIS – Jurisprudência Informatizada Saraiva, São Paulo, 

Saraiva, nº 35, 2004).” Pelo exposto, porque a lei determina que o 

benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido mediante a 

simples afirmação da parte de que não tem condições de arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família (Lei nº 

1.060/50, art. 4º), à míngua de quaisquer outras evidências de que 

indiquem que tal afirmação não é verdadeira, não merece próspero a tese 

da requerida. No mérito, ab initio, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a cobrança e negativação indevida do seu nome pela 

requerida, consoante se observa dos documentos acostados a inicial, 

pelo contrato sob nº 0000000174541049, no valor de R$ 180,56 (cento e 

oitenta reais e cinquenta e seis centavos), mesmo nunca tendo utilizado 

dos serviços dessa, inexistindo relação jurídica entre elas, ficando 

evidente que a negativação em voga fora totalmente descabida e ilegal. A 

requerida sustenta a existência do débito acostando telas de sistema 

apresentadas, com o fim de corroborar as alegações. Todavia, como é 

sabido, tais telas são inservíveis para tal fim, uma vez que produzidas de 

forma unilateral e facilmente manipuladas. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgados: “RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (PIC) 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 

333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 

termos do voto” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

-Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). 

“CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. 

Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas sem 

pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida 

a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser imputado. 

Anotese que os documentos juntados aos autos são telas sistêmicas 

unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o número de 

parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Ora, este juízo não pode 

considerar como prova hábil a demonstrar a existência de relação jurídica 

entre as partes informações que são reproduzidas apenas em seu próprio 

sistema, pois são de fácil manipulação e manuseio de forma unilateral, 

cabendo-lhe trazer aos autos documentos idôneos, o que não é o caso do 

presente feito. Desta feita, restou devidamente demonstrada a cobrança 

indevida, visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a 

legalidade da cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente 

em relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que 

não utilizou dos serviços ora cobrados. Outrossim, a despeito de a 

demandada requer em fase de contestação a quebra de sigilo telefônico, 

tal não é cabível ao presente caso, conquanto não tenha sequer 

demonstrado a relação jurídica com a autora, não podendo se valer do 

judiciário para convalidar tese que é ônus que lhe incumbe comprovar. 

Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos 

reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A presente 

questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 

qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, porquanto 

nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada (id nº 12066374). 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 
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sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que as insistentes cobranças de faturas 

inexistentes, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa 

mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. Como 

registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente a reparabilidade 

do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no sentido de que o 

‘abalo de crédito’, na sua versão atual, independentemente de eventuais 

prejuízos econômicos que resultariam do protesto indevido do título, 

comporta igualmente ser reparado como ofensa aos valores 

extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas ao seu 

patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano moral 

em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito praticado, 

consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes julgados: 

“Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de indenização 

decorrente da inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, "a 

exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a 

demonstração da existência da inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 

203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 

- TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida, devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-20.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA COMERCIO E ATACADO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE JESUS SILVA OAB - 534.995.651-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. Cuida-se de “AÇÃO DE COBRANÇA” proposta por 

VITORIA COMERCIO E ATACADO DE ALIMENTOS LTDA - ME, já 

qualificado, em desfavor de SELMA ALVES DA SILVA, igualmente 

qualificado. O requerente aduz ser credor da requerida na importância de 

R$ 1.530,80 (hum mil, quinhentos e trinta reais e oitenta centavos), 

representado pelos documentos que instruem a inicial e não pagos pela 

requerida na data de vencimento. Assim, requereu a procedência da 

presente ação, no sentido de condenar o requerido ao pagamento do valor 

principal, acrescido de juros e correção monetária. Em audiência de 

conciliação, a parte reclamada não compareceu, em que pese ter sido 

devidamente citada e intimada, sendo decretada sua revelia. Os autos 

vieram conclusos. Eis o breve relatório, embora dispensável, de acordo 

com o art. 38, da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Atendendo aos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações 

probatórias. Passo à análise do mérito. De pronto, a decretação da revelia 

do requerido, no presente caso, é medida que se impõe, pois foi 

devidamente citado e intimado, não compareceu à audiência de 

conciliação, tampouco apresentou contestação. Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial: “RECURSO CÍVEL INOMINADO - 

RECLAMATÓRIA CÍVEL - AUSÊNCIA DO DEMANDADO NA AUDIÊNCIA 

CONCILIATÓRIA - REVELIA RECONHECIDA - IMPOSSIBILIDADE DE 

CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS - SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSOCONHECIDO E 

DESPROVIDO. O não comparecimento do demandado à audiência 

conciliatória autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não 

conhecimento das razões fático-jurídicas encartadas na peça defensiva. 

(RNEI, 6214/2010, DR. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, 3ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 28/06/2011, Data da publicação no DJE 

01/07/2011) (sem grifo e negrito no original) Portanto, decreto a revelia do 

requerido. No caso em questão, entendo que de fato razão assiste à 

requerente, pois comprovou a mora da requerida, consubstanciado no 

fato desta não ter pago os referidos títulos extrajudiciais nos seus 

respectivos vencimentos. Doutra banda, ante a inércia da requerida, em 

não apresentar nenhuma defesa nos autos, comprovando se pagou total 

ou parcialmente a dívida, mister se faz a procedência dos pedidos 

formulados pelo autor em sua pela exordial. Assim, julgo PROCEDENTE o 

pedido constante da presente para CONDENAR o Requerido a pagar ao 

Requerente a importância de R$ 1.530,80 (hum mil, quinhentos e trinta 

reais e oitenta centavos), a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e 
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acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para interposição 

de eventual recurso. Transcorrido in albis e certificando o trânsito em 

julgado; expeça-se mandado de execução. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’oeste/MT, 05 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011078-87.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA ADRIANA FREDDI CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE BINOTTO DE OLIVEIRA OAB - SP0277014A (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Visto em Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação, eis que 

instadas a se manifestarem, as partes se quedaram silentes (ex vi 

certidão de ID 16204061). Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 06 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001715-20.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 16384621, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 12/03/2019 Hora: 15:30. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-76.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERREIRA BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA GINA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Tendo em vista que o processo seletivo pra Juiz 

Leigo ainda pende de finalização, com o fito de evitar prejuízo para as 

partes, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia ----

-28/11/2018 às 15h30min. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 25 de outubro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001714-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP0170025A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 16372912, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 12/03/2019 Hora: 15:00. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-98.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGIVAINE DOS SANTOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TENILLE PEREIRA FONTES OAB - MT0011260A (ADVOGADO(A))

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO(A))

 

Visto em Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos e se pode presumir da 

certidão de ID 11650194, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, 

via de consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial 

que declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 06 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010298-74.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR ANGELICA DE JESUS ARDAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S 

(ADVOGADO(A))
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Visto em Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos e se pode presumir da 

certidão de ID 11649712, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, 

via de consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial 

que declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 06 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-51.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEIR DA SILVA CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

 

Visto em Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos e se pode presumir da 

certidão de ID 11649389, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, 

via de consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial 

que declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 06 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-95.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Visto em Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos e se presume, inclusive, da 

certidão de ID 11648909, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, 

via de consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial 

que declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 06 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-35.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LAISON LUCIO SANTIAGO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

Visto em Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação, como se pode, inclusive, presumir ante a 

inércia da autora (ex vi certidão de ID 11648879) e, via de consequência, 

a extinção da execução por pronunciamento judicial que declare tal 

situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o 

cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o 

art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 06 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-13.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Visto em Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 06 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010249-04.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

MC' SHIR MAQUINAS E ELETRO ELETRONICOS LTDA. - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA ZANUTTO OAB - 

MT0010131A-O (ADVOGADO(A))

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

 

Visto em Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação, como se pode depreender inclusive da inércia 

da autora (ex vi certidão de ID 16231233) e, via de consequência, a 

extinção da execução por pronunciamento judicial que declare tal 

situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o 

cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o 

art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 06 de novembro de 2018. (Assinado 
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Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-95.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000018-95.2017.8.11.0011. REQUERENTE: LUIZ ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo 

rito da Lei 9.099/95, em que o requerente - LUIZ ALVES DA SILVA – 

promove em desfavor de OI S.A., sob o fundamento de que houve 

negativação indevida em seu nome que desconhece a procedência, no 

valor de R$985,84 (Novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro 

centavos), eis que não possuía qualquer relação jurídica com a ré. Pleiteia 

exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como 

indenização pelos danos morais. Citada a ré compareceu em audiência de 

conciliação que restou infrutífera, e apresentou contestação, aduzindo a 

existência de relação jurídica e ausência de má-fé por parte da ré ao 

negativar o nome do autor. Impugnação à contestação apresentada pela 

autora (ID 9133144). Os autos vieram conclusos. É o breve relatório, em 

que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A controvérsia 

refere-se exclusivamente à negativação indevida do nome do autor, sendo 

certo que não demanda dilações probatórias ou maiores elucubrações, 

merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do 

NCPC. DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS Conforme se depreende das 

argumentações e documentação acostadas aos autos, de um lado o autor 

aduz que seu nome foi incluído indevidamente em órgão de proteção ao 

crédito, sem respaldo legal e contratual; de outro lado a empresa ré arguiu 

que agiu diante de um fornecimento de serviços e indicou fato de terceiro 

na ausência de solicitação do serviço por parte da autora. No que tange à 

existência de relação jurídica entre as partes mencionada na contestação, 

não houve sequer prova da existência de uma contratação, ainda que por 

parte de terceiros. Neste compasso, a ré apresentou sua defesa pautada 

exclusivamente em alegações e argumentações doutrinárias, sem juntar 

qualquer documento, visto que ao mencionar possível adesão à produto 

por parte de terceiros, a fim de excluir sua responsabilidade, tornou-se 

responsável por ao menos comprovar referida contratação. Claramente 

que sem as devidas provas, quaisquer que sejam, tais como contrato com 

a assinatura do cliente ou até terceiros, contratação diretamente com a 

consumidora mediante gravação do atendimento ou outro meio hábil, ainda 

que verbal, a provar existência de uma relação jurídica devidamente 

contratada, considera-se como não contratado o serviço. No mais, caberia 

à ré provar a validade e permanência de um contrato. Portanto, pela 

relação de consumo a considerar a ré como fornecedora de produtos, 

torna-se responsável por providenciar meios de bem tratar os 

consumidores vinculados a si nos ditames do art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

(...)”. Somado à isto, a ré não apresentou nenhum documento que 

comprova uma existência de débito para fins de negativação como a que 

foi incluída junto ao Órgão de Proteção ao Crédito. Consequência da 

hipossuficiência de todos os consumidores, bem como da maior facilidade 

em produzir prova contrária advinda da ré; deveria ter, ao mínimo, juntado 

qualquer ato eficaz à demonstrar a mencionada contratação de produtos 

pela autora, assim como a existência de fatura inadimplente; mas isto, não 

cumpriu fazê-lo. Destarte, o Requerente trouxe aos autos documentos e 

fatos que comprovam suas alegações; tudo a corroborar com a exordial 

visando a aplicação do artigo 18 do CDC. Consigne-se: “TJMG – Apelação 

Cível AC 10707150025443001 MG (TJ-MG) Data da publicação: 

16/09/2016 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – 

INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É 

ilícita a conduta da empresa de telefonia que insere o nome do consumidor 

em cadastro restritivo se ausente prova de contratação de seus serviços. 

Cabe à empresa o dever de cautela e aferição dos documentos que lhe 

são apresentados no momento da contratação. A inexistência de prova da 

contratação enseja a declaração de inexistência da dívida, imposição de 

exclusão da negativação do nome do consumidor dos cadastros 

restritivos e imposição dos ônus sucumbenciais àquele que deu causa à 

instauração da demanda.” Portanto, indevida a negativação realizada em 

nome do autor pela ausência de comprovação da efetiva contratação de 

serviços; sendo que, conclusivamente, merece ter seu nome 

definitivamente excluído junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, assim 

como declarada a inexigibilidade dos débitos. DO DANO MORAL Por sua 

vez, o dano moral está igualmente presente, uma vez que são evidentes 

os transtornos causados ao autor pela negativação indevida realizada 

pela ré. Saliente-se que o autor comprovou os requisitos para a 

caracterização do dever de indenizar: o ato ilícito praticado pela ré quando 

cobrou e negativou por um valor inexistente; o dano, fato que lhe 

prejudicou a honra; e, o nexo entre esta conduta da ré ao prejuízo do 

autor. Certo que está configurada a responsabilidade da ré pela inscrição 

indevida oriunda de inexistente inadimplência e relação jurídica. A presente 

questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 

qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. No dizer de Yussef Said Cahali, “na realidade, 

multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma 

humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 

personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, 

qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como 

enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no 

sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

cobranças efetuadas por dívidas inexistentes, gera induvidosa mácula ao 

conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. No que tange à 

indicação do quantum indenizatório, a jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor 

possui o caráter ao menos lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

inibir novas violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor 

da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, 

fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito alhures, 

caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. Portanto, busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado uma 

consumidora hipossuficiente; e de outro lado uma empresa fornecedora 

de telefonia, indico a indenização em R$3.000,00 (três mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, apresento o projeto de sentença, no 
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sentido de julgar procedente o pedido para o efeito de condenar a ré: a) à 

exclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito e 

declaração de nulidade da cobrança do débito objeto da demanda; b) à 

indenização a título de danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil 

reais)., cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de condenação da 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos 

termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 02 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em 

correição. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 07 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-71.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IAGO CONSTANTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000427-71.2017.8.11.0011. REQUERENTE: IAGO CONSTANTINO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, promovida por IAGO CONSTANTINO 

DE OLIVEIRA em desfavor de VIVO S.A., sob o fundamento de uma 

negativação indevida realizada pela empresa ré, sob seu 

desconhecimento. Pleiteia a declaração de inexistência dos débitos, 

exclusão do nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como 

indenização por danos morais. Tutela antecipada deferida (ID 11135867). 

Realizada audiência de conciliação, não logrou êxito. Em sede de 

contestação, a ré apresentou contratos e termos assinados com 

indicação de ter sido celebrado pelo autor, rechaçando os pedidos iniciais. 

Impugnada a contestação, o autor indicou pela necessidade de perícia 

técnica por desconhecer a assinatura constante do contrato. Os autos 

vieram conclusos. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, 

caput, da Lei nº 9.099/95. De pronto, patente a aplicação do artigo 355, 

inciso I do NCPC. PERÍCIA Primeiramente, importante destacar que de um 

lado tem-se o autor indicando pela inexistência de contratação dos 

produtos oferecidos pela ré com interesse em realização de perícia para 

identificar a diferença nas assinaturas; de outro lado tem-se a ré que 

arguiu pela contratação efetiva de uma linha telefônica móvel. 

Compulsando os autos, verifica-se que a matéria envolvida aponta para a 

necessidade de realização de perícia técnica. Consigne-se: “TJ-DF – 

Apelação Cível do Juizado Especial ACJ 20150610119487 (TJ-DF) Data de 

publicação: 19/05/2016 Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVELS. 

CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA AFERIR A AUTENTICIDADE DA 

ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. INCOMPETÊNCIA EM FACE DA 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. 

Havendo alegação de falsificação de assinatura do contrato que poderia 

por fim à presente ação de execução, somente podendo ser comprovada 

tal assinatura por conhecimentos técnicos, a realização da prova pericial 

mostra-se indeclinável à aferição da alegada falsidade, que por envolver 

matéria complexa afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, 

impondo a extinção do processo sem exame do mérito na dicção dos 

artigos 3º. E 51, inciso II, da Lei 9099/95. 2. Recurso conhecido e 

desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. A 

Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 

9099/95. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, os quais ficarão suspensos em virtude da gratuidade 

de justiça que lhe foi deferida.”. Por conclusão, presente está a 

incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de realização 

da perícia técnica já requerida pelo autor visando comprovar a disparidade 

entre as assinaturas do autor e constante do contrato. Frente ao exposto, 

dada a complexidade da matéria e a necessidade de produção de prova 

pericial, em respeito ao contraditório e ampla defesa, e a fim de resguardar 

os direitos das partes, opino pela extinção do processo, sem resolução de 

mérito, na forma do art. 51, inciso II da Lei n. 9.099/95, para que a presente 

lide possa ser discutida na via ordinária adequada. Remeto à apreciação 

da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Mirassol D´Oeste, 31 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga 

Vistos em correição. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 07 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-77.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO DA SILVA PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CANDIDO DE MENEZES (REQUERIDO)

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BIRAL DE FREITAS OAB - SP176019-A (ADVOGADO(A))

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Tendo em vista que o processo seletivo pra Juiz 

Leigo ainda pende de finalização, com o fito de evitar prejuízo para as 

partes, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia ----

-28/11/2018 às 16h00min. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 25 de outubro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010531-37.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS SCHIAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMISSÃO DE FORMATURA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

2013/2016 TURMA ?B? DA FACULDADE CATÓLICA RAINHA DA PAZ 

(REQUERIDO)

DARLAN DO NASCIMENTO FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Tendo em vista que o processo seletivo pra Juiz 
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Leigo ainda pende de finalização, com o fito de evitar prejuízo para as 

partes, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia ----

-28/11/2018 às 16h30min. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 25 de outubro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010554-80.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA GONCALVES PERINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

TRANSPORTES JAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B 

(ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010554-80.2016.8.11.0011. REQUERENTE: CREUSA GONCALVES PERINI 

REQUERIDO: TRANSPORTES JAO LTDA, NOBRE SEGURADORA DO 

BRASIL S/A Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos por TRANSPORTES JAO LTDA e NOBRE SEGURADORA DO 

BRASIL S/A em face da r. sentença proferida em sede de juízo singular, 

em ação pelo rito da Lei 9099/95, que julgou procedente a demanda 

proposta por CREUSA GONCALVES PERI. Nos embargos apresentado por 

TRANSPORTES JAO LTDA, foi aduzida a presença de contradição no 

dispositivo da sentença ao mencionar duas datas de início para a 

contagem de prazo a fim de atualização dos juros. Sob este aspecto, 

merece aclarar-se a mencionada sentença com a finalidade de instituir-se 

o termo inicial para aplicação dos juros de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso, ou seja, da data da viagem. Outro ponto a ser rechaçado pela 

presente embargante refere-se à obscuridade na sentença 

exclusivamente com questões meritais, sendo certo que estes embargos 

foram utilizados na tentativa de modificação da sentença por 

inconformismo. Mormente para elucidar os termos da sentença, 

destaca-se que todas as provas apresentadas, tanto testemunhais quanto 

documentais, foram devidamente analisadas e, diferentemente do alegado 

pela embargante, não se direcionou unicamente ao Boletim de ocorrência e 

documentação médica anexada. Certamente que o conjunto probatório 

apresentado conduziram à procedência da demanda. O depoimento do Sr. 

Edvonei foi considerado como informante, principalmente pelo fato de ser 

funcionário da empresa ré. Portanto, merece ser afastado o pleito 

modificativo dos embargos apresentados pela ré Transportes Jaó. No que 

tange aos embargos de declaração opostos pela ré NOBRE 

SEGURADORA, direciona pela tese de isenção da responsabilidade de 

seguradora tendo em vista ausência no envolvimento do sinistro e 

interpretação restritiva quanto aos termos contratuais de solidariedade. 

Contudo, a presença da solidariedade passiva resulta da lei diante da 

relação jurídica que se impôs, sendo que, alinhado à isto, tem-se o 

seguinte julgado: “TJRS – Apelação Cível AC 70078012507 RS (TJ-RS) 

Data de publicação: 29/10/2018 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPNSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÃNSITO. PEDIDO DE 

LUCROS CESSANTES. DEMORA PARA O CONSERTO DO VEÍCULO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O CAUSADOR DIRETO DO DANO 

E A SEGURADORA. Perante o lesado, são de responsabilidade do 

causador direto do dano (acidente) os prejuízos decorrentes da demora 

no conserto, ainda que possa ser imputada a terceiro. Responsabilidade 

solidária, nos termos da Súmula nº.537 do STJ. Sentença mantida. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível nº.70078012507, Décima 

Segunda Câmara Cível, tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 25/10/2018).” Em que pese o objetivo, também, 

claramente modificativo dos presentes embargos, passa-se à sua análise, 

eis que não prosperam as alegações opostas. Concernente a mencionada 

omissão da sentença, aos fatos comprovados ao longo do processo 

apontaram pela ocorrência de sinistro causado por condutora da ré 

Transportes Jaó, empresa que a citada embargante presta serviços de 

seguro. Claramente que, nos termos da Súmula 537 do STJ, artigos 275 e 

seguintes, bem como 757 e seguintes, todos do Código Civil, há 

responsabilidade solidária na relação em que a ré Transportes Jaó 

transportou a autora de uma cidade até outra, mediante a contratação do 

seguro prestado pela embargante Nobre seguradora. Assim, a tese 

apresentada neste embargos, não merece prosperar, mantendo-se a 

responsabilidade solidária entre as rés. Frente ao exposto, apresento a 

minuta de sentença pelo: - acolhimento aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

apresentados pela ré Transportadora Jaó no sentido de retificar a 

conclusão da sentença embargante para fazer constar “...e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso...”; - não acolhimento do 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela ré Nobre Seguradora. Ao 

final, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Remeto à apreciação da MM. Juíza 

Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 07 de novembro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos 

em correição. Homologo o Projeto de Sentença apresentado pela Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Em consequência, JULGO 

IMPROCEDENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS pela 

Nobre Seguradora e PROCEDENTES os interpostos por TRANSPORTES 

JAO LTDA, com fulcro no artigo 1.022, II, do Novo Código de Processo 

Civil, acatando a opinião da Juíza Leiga. Desta decisão deverão ser 

intimadas as partes, via patronos. Nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 07 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA MORSCHHEUSER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000122-53.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ELENITA MORSCHHEUSER DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a requerente ELENITA 

MORSCHHEUSER DA SILVA– promove em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A., sob o fundamento de que houve negativação indevida em 

seu nome no valor de R$106,50 (cento e seis reais e cinquenta centavos), 

incluído pelo contrato nº 2130140033. Contudo, alega que não reconhece 

o débito. Pleiteia exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, bem como indenização pelos danos morais. Tutela antecipada 

deferida. Citada a ré compareceu em audiência de conciliação que restou 

infrutífera. Posteriormente, decorrido o prazo para apresentação de 

contestação, a ré permaneceu inerte até o decurso do prazo contestatório 

(dia 21/05/2018 – ID13315097), sendo que apresentou sua defesa na data 

de 22/05/2018 juntamente com certidão de indisponibilidade de sistema. 

Impugnação apresentada pela autora (ID 1301549). Os autos vieram 

conclusos. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Concernente à justiça gratuita, opino pelo deferimento diante 

da declaração de hipossuficiência econômico - financeira da Requerente, 

nos termos da Lei 1060/50. No mérito, o pedido inicial merece ser julgado 

procedente, pelo que se aplica os efeitos da revelia, à luz do artigo 20 da 

Lei 9099/95. A controvérsia refere-se exclusivamente à negativação 

indevida do nome da autora, sendo certo que não demanda dilações 

probatórias ou maiores elucubrações, merecendo ter o julgamento 

antecipado da lide nos termos do artigo 355 do NCPC. PRELIMINAR 

Inicialmente, cumpre ratificar a inversão probatória, eis que é inerente à 

relação que se extrai do caso em tela. A hipossuficiência da consumidora 

é clara e pairou durante toda a relação que se travou entre as partes, 

inclusive com reconhecimento em sede de concessão de tutela 

antecipada. Por outro lado, a ré é fornecedora de produtos nos estritos 

termos do artigo 3º. Do Código de Defesa do Consumidor, preenchendo 

todos os requisitos conceituados no diploma legal, somado ao instrumento 
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do art. 6°, inciso VIII do CDC. Portanto, rechaçada a tese preliminar 

aventada. MÉRITO Inicialmente, considera-se intempestiva a contestação 

apresentada pela ré, uma vez que a certidão de indisponibilidade de 

serviços do sistema do TJMT-Pje, refere-se à um problema momentâneo, 

com início às 16:53hs e término 17:38hs. No mais, a ré foi devidamente 

intimada na audiência de conciliação realizada em 16/05/2018 do término 

de prazo contestatório em 21/05/2018, ou seja, fora concedido o prazo de 

5 dias para apresentação de sua manifestação; sendo certo que a inércia 

tem o condão de ensejar na decretação de sua revelia. No que tange à 

negativação incluída junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme se 

depreende das argumentações e documentação acostada aos autos, de 

um lado a autora aduz que seu nome foi incluído indevidamente em órgão 

de proteção ao crédito, sem respaldo legal ou contratual; de outra banda, 

a empresa ré, intempestivamente, aduziu que houve uma contratação de 

linha de telefone nº.(65)99688-1827, habilitada em 07.05.2013, sem o 

devido pagamento, e indicou um número de telefone utilizado desde o ano 

2014. Contudo, a indicada negativação incluída nos órgãos de proteção ao 

crédito fora realizada por dívida inexistente, tendo em vista a ausência de 

provas satisfatórias e tempestivas visando caracterizar a devida 

aquisição de qualquer produto por parte da autora. Somente a título de 

elucidação, em que pese a empresa ré ter referido como débitos advindos 

de faturas inadimplentes do serviço contratado e apresentado telas de 

sistema interno que foram produzidas e formatadas unilateralmente, com 

ausência de qualquer assinatura da autor, apresentou sua defesa 

pautada exclusivamente em alegações, sem juntar qualquer documento 

comprobatório de eventual contratação pelo serviço. Nesta linha de 

raciocínio, sem as devidas provas, quaisquer que sejam, eficientes a 

demonstrar a adesão ao produto para acarretar na prova da existência de 

uma relação jurídica devidamente contratada, considera-se como não 

contratado o serviço. Ademais, pela relação de consumo a considerar a ré 

como fornecedora de produtos, torna-se responsável por providenciar 

meios de bem tratar os consumidores vinculados a si nos ditames do art. 

14 da Lei n.º 8.078/1990: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

(...)”. Neste compasso, a ré não apresentou nenhum documento que 

comprova uma existência de débito para fins de negativação como a que 

foi incluída junto ao Órgão de Proteção ao Crédito. Igualmente, inexistiu 

prova de qualquer inadimplência. Consequência da hipossuficiência de 

todos os consumidores, bem como da maior facilidade em produzir prova 

contrária advinda da ré; deveria ter, ao mínimo, juntado qualquer ato eficaz 

à demonstrar a mencionada contratação de produtos pela autora, mas 

isto, não cumpriu fazê-lo. Destarte, a Requerente trouxe aos autos 

documentos e fatos que comprovam suas alegações; tudo a corroborar 

com a exordial visando a aplicação do artigo 18 do CDC. Consigne-se: 

“TJMG – Apelação Cível AC 10707150025443001 MG (TJ-MG) Data da 

publicação: 16/09/2016 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇOS DE TELEFONIA 

MÓVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É 

ilícita a conduta da empresa de telefonia que insere o nome do consumidor 

em cadastro restritivo se ausente prova de contratação de seus serviços. 

Cabe à empresa o dever de cautela e aferição dos documentos que lhe 

são apresentados no momento da contratação. A inexistência de prova da 

contratação enseja a declaração de inexistência da dívida, imposição de 

exclusão da negativação do nome do consumidor dos cadastros 

restritivos e imposição dos ônus sucumbenciais àquele que deu causa à 

instauração da demanda.” Portanto, indevida a negativação realizada em 

nome da autora pela ausência de comprovação da efetiva contratação de 

serviços; sendo que, conclusivamente, merece ter seu nome 

definitivamente excluído junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, assim 

como declarada a inexigibilidade dos débitos. DO DANO MORAL Por sua 

vez, o dano moral está igualmente presente, uma vez que são evidentes 

os transtornos causados pela negativação indevida realizada pela ré no 

nome da autora. Saliente-se que a autora comprovou os requisitos para a 

indenização, quais sejam: o ato ilícito praticado pela ré quando cobrou e 

negativou por um valor inexistente; o dano, fato que lhe prejudicou a 

honra; e, o nexo entre esta conduta e o prejuízo. Certo que está 

configurada a responsabilidade da ré pela inscrição indevida oriunda de 

inexistente inadimplência, posto que, ainda que ausente má-fé na conduta 

da ré, falhou na sua prestação de serviços. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. No dizer de Yussef Said Cahali, “na realidade, multifacetário e 

ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, 

ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 

personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, 

qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como 

enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no 

sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

cobranças efetuadas por dívidas inexistentes, gera induvidosa mácula ao 

conceito de honradez e dignidade da suposta devedora. No que tange à 

indicação do quantum indenizatório, a jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor 

possui o caráter ao menos lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

inibir novas violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor 

da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, 

fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito alhures, 

caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. Portanto, busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado uma 

consumidora hipossuficiente; e de outro lado uma empresa fornecedora 

de telefonia, indico a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto,opino pela procedência do pedido inicial, 

confirmando a liminar deferida, para: a) efetivar a exclusão do nome da 

autora aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como declarar a 

inexigibilidade do débito objeto desta demanda; b) condenar a ré ao 

pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$5.000,00 

(cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a 

partir da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do 

dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação; julgando extinto o presente feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao requerido em custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos 

termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 
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D´Oeste, 25 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em 

correição. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 07 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010355-58.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO MOREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON SEGUROS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação dos 

advogados das partes acerca da R. Decisão de Id 14718443, bem como 

da parte impugnante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos da R. Decisão de Id. 11265756, tendo em vista a parte autora já ter 

apresentado impugnação aos Embargos, consoante Id. 11200342. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 07 de novembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 173162 Nr: 4859-29.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natan Silva Alvarenga, Jhon Lennon Silva 

Alvarenga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO LIMA DOS SANTOS - 

OAB:23057

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado participará do I Encontro do Sistema de 

Justiça Criminal de Mato Grosso, a ser realizado pelo Tribunal de Justiça 

deste Estado nos dias 30 e 31 do corrente mês, na cidade de Cuiabá/MT, 

bem como que na data de 29.08.2018, além de estar em trânsito, precisará 

se deslocar à Comarca de Porto Esperidião, na qual jurisdiciona os feitos 

criminais, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 05/12/2018, 

às 14h40min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

 Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002405-18.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FURIAN SESSEGOLO OAB - RS19160 (ADVOGADO(A))

MARCOS FERNANDO PINTO STEFANELLO OAB - RS19273 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aline Quaresma Rodrigues (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002405-18.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002514-32.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PELVICLIM CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002514-32.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002481-42.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENNIFER BAUMANN RAMIRES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002481-42.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002580-12.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO BRF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICEIA FACHINI OAB - SC33784 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENEIA LAURA DA GUIA PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002580-12.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
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(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002472-80.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA DELIRES CANOVA DE AZEVEDO (REQUERIDO)

JOACIR RENAM DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002472-80.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000438-35.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

W. P. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDOMAR FURTADO DE LIMA OAB - MS8219-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM CERTIDÃO Processo nº 1000438-35.2018.8.11.0086 Partes: W. P. 

P. e M. L. DA S. Assunto: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE Processo 

impulsionado com a prolação do ato processual adequado, contudo, sem 

publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 423 da CNGG/MT de 2016, 

com redação “in verbis”: “Tramitando o processo em segredo de justiça, 

as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico indicarão apenas as iniciais 

das partes, além da natureza da ação, número dos autos e o(s) nome(s) 

do(s) advogado(s)”.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76112 Nr: 4685-52.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Transportes Ltda, Eloiza Cristina 

Castelan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que não foram dirimidas integralmente as possibilidades de 

citação da parte Executada, não há que se falar em citação editalícia.

Nesta seara, importante é a lição do Doutrinador Marcus Vinicius Rios 

Gonçalves, que assim dispõe:

“O juiz só deferirá a citação por edital quando o réu tenha sido provocado, 

sem êxito, em todos os endereços constantes dos autos, e quando 

houverem sido esgotadas as possibilidades de localizá-lo.” (GONÇALVES, 

Marcus Vinicius Rio. Direito Processual Civil Esquematizado. São Paulo: 

Saraiva, 2011, p.313).

Assim, determino a consulta de endereço da parte Executada junto aos 

Sistemas Informatizados.

 Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e 

sendo apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos 

autos, empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

Em caso de ser infrutífera a pesquisa para localização de endereço, ou 

não sendo localizada, por encontrar-se em local incerto e não sabido, 

determino seja a parte Executada citada por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, para, 

querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entenderem de direito.

Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial à 

parte revel citada por edital, determinando que, escoado o prazo da 

citação editalícia, seja a curadora intimada para apresentar manifestação, 

no prazo legal.

 Ademais, assim, que aportando aos autos a manifestação, intime-se a 

parte Exequente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 46665 Nr: 2086-48.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdS, KAdS, CRdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço do Executado junto aos Sistemas Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Requerida, nos termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 28361 Nr: 1349-21.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Richart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiana Ribeiro Soares - 

OAB:5492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Inclusive com disposição sumular pelo Superior Tribunal de Justiça sobre 

o assunto:“Súmula 414. A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades.”Nesse ponto, releva notar que 

somente fora tentada a citação da parte Executada por carta de citação, 

com resultados infrutíferos, quando, então, possível a citação pessoal, 

sem prejuízo de pesquisa de endereço junto aos sistemas informatizados 

caso não localizado pessoalmente.Isto posto, ACOLHO os Embargos à 

Execução Fiscal às fls. 52/54 dos autos, ofertados pela Defensoria 

Pública na qualidade de Curadora Especial do Executado Antônio 

Richart.Tendo em vista que a Defensoria Pública agiu no presente 

processo na qualidade de Curadora Especial deixo de arbitrar honorários, 

em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

conforme o julgado que segue abaixo: Desta feita, considerando que deve 

ser priorizada a citação pessoal, procedo com a pesquisa de endereço da 

parte Executada nos Sistemas Informatizados.Ademais, realizada a 

pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo apresentado 

endereço da parte diverso daquele constante nos autos, empreenda a 

Secretaria Judicial o necessário para citação da parte Executada, nos 

termos do disposto na decisão inicial.De mais a mais, sem prejuízo das 

medidas supras, expeça-se mandado para tentativa de citação pessoal no 

endereço informado à fl. 15, e carta precatória para tentativa de citação 

pessoal no endereço disposto à fl. 25.Na eventual hipótese de restar 
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infrutífera a citação pessoal, será aproveitado o ato de citação por edital já 

efetivado, em consonância com os princípios do aproveitamento dos atos 

e  d a  c e l e r i d a d e  p r o c e s s u a l . C i ê n c i a  à  D e f e n s o r i a 

Pública.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 19115 Nr: 282-89.2003.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso, Município 

de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boleslau Dziachan, Marica Aparecida Rocha 

(Empresário Individual), Construwater Construções Civis Ltda., JM 

Engenharia e Consultoria Ltda., Márcia Aparecida Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:, Sem adv. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline Maria Campos 

Muzzi - OAB:MT 13.160, Emerson Almeida de Souza - OAB:6387/MT, 

Lélio Teixeira Coelho - OAB:MT-2070 A, Marcelo Joventino Coelho 

- OAB:MT 5950-A

 . Aditamento da petição inicial às fls. 227/243, para incluir no polo passiva 

da demanda os corréus: Marcia Aparecida Construtora Ltda, Rodão Pneus 

Ltda, Construwater Construções Civil Ltda, JM Consultoria e Consultoria 

Ltda e Marcia Aparecida Rocha, pessoa física.Decisão reconhecendo o 

aditamento da exordial e determinando outras providências às fls. 

255/258.A empresa JM Consultoria e Engenharia LTDA apresentou defesa 

preliminar às fls. 363/370, Boleslau Dziachan apresentou defesa preliminar 

às fls. 410/432. Os réus Construwater Construções Civis Ltda, Marcia 

Aparecida Rocha ME e Marcia Aparecida Rocha apresentaram defesa 

prévia às fls. 483/502Exclusão da Rodão Pneus Ltda solicitada pelo 

Ministério Público às fls. 435/443 e reconhecida pelo magistrado às fls. 

449/450.Petição inicial recebida às fls. 511/514.O réu Boleslau Dziachan 

apresentou contestação às fls. 517/535, a JM Engenharia e Consultoria 

Ltda apresentou contestação às fls. 546/556.Os réus Construwater 

Construções Civis Ltda, Maria Aparecida Construtora Ltda e Maria 

Aparecida Rocha ainda não foram citados pessoalmente, sendo que em 

consulta ao site da Receita Federal verifiquei que a empresa Construwater 

Construções Civis Ltda e a firma Marcia Aparecida Rocha se encontram 

baixadas, conforme certidões em anexo.Desse modo, deve o Ministério 

Público manifestar no prazo de 15 (quinze) dias se persiste o interesse na 

manutenção dos réus, pessoas jurídicas que se encontram baixadas, sem 

personalidade jurídica, no polo passivo, devendo o parquet efetuar a 

sucessão processual nestes casos, se possível, ou desistir do das 

partes.Quanto à ré Márcia Aparecida Rocha, determino a busca de 

endereço desta através dos sistemas informatizados.Intime-se o Ministério 

Público para manifestar em 15 (quinze dias) se desiste dos réus 

Construwater Construções Civis Ltda e Maria Aparecida Construtora Ltda 

ou apresente sucessores processuais. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76761 Nr: 368-74.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - OAB:SP 

153.447, Márcia Maria da Silva - OAB:MT 8922-A, Ricardo Neves 

Costa - OAB:SP 120.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da Requerida junto aos Sistemas Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Requerida, nos termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94466 Nr: 2716-94.2016.811.0086

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinho Dall Oglio, Martinho Dall Oglio Junior, Marcelo 

Dall Oglio, Marcio Matias Bertolin Dall Oglio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Arantes Campos, Eudes Nascimento de 

Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aleandra F. de Souza - OAB:MT 

6249, Flaviano Kleber Taques Figueiredo - OAB:MT 7348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Luis Nascimento 

Moura - OAB:MT 16.604, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 21.017, 

Valmir Antonio de Moraes - OAB:MT 4.933

 Vistos, etc.

Remetam-se os autos ao Juízo da Terceira Vara da Comarca Nova 

Mutum/MT para análise de possível conexão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

As providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77790 Nr: 1278-04.2014.811.0086

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Arantes Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Dall Oglio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:MT 19.506, ANNA LUIZA PRADO FEUSER - OAB:16188/MT, 

Antonio Luiz Ferreira da Silva - OAB:6565/MT, Pedro Henrique 

Ferreira Marques - OAB:MT/19486/O, Silvia Soares Ferreira da Silva 

- OAB:MT 14610-O, Valmir Antonio de Moraes - OAB:MT 4.933, 

VICTOR LEÃO DE CAMPOS - OAB:17915-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Karasiaki - OAB:MT 

16837, Fabiano Gavioli Fachini - OAB:MT 5425-B, Flaviano Kleber 

Taques Figueiredo - OAB:MT 7348

 Vistos, etc.

Remetam-se os autos ao Juízo da Terceira Vara da Comarca Nova 

Mutum/MT para análise de possível conexão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

As providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77791 Nr: 1279-86.2014.811.0086

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Arantes Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martinho Dall Oglio Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:MT 19.506, ANNA LUIZA PRADO FEUSER - OAB:16188/MT, 

Antonio Luiz Ferreira da Silva - OAB:6565/MT, Pedro Henrique 

Ferreira Marques - OAB:MT/19486/O, Silvia Soares Ferreira da Silva 

- OAB:MT 14610-O, Valmir Antonio de Moraes - OAB:MT 4.933, 

VICTOR LEÃO DE CAMPOS - OAB:17915-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Karasiaki - OAB:MT 

16837, Flaviano Kleber Taques Figueiredo - OAB:MT 7348

 Vistos, etc.

Remetam-se os autos ao Juízo da Terceira Vara da Comarca Nova 

Mutum/MT para análise de possível conexão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

As providências. Com urgência.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75435 Nr: 3992-68.2013.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thá Luiz Participações Societárias Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Arantes Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Farracha de 

Castro - OAB:PR 20.812, Paula Küster Andriata - OAB:MT 15.998A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Remetam-se os autos ao Juízo da Terceira Vara da Comarca Nova 

Mutum/MT para análise de possível conexão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

As providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77445 Nr: 982-79.2014.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Arantes Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Dall Oglio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane dos Santos Silva - 

OAB:17.824-0 MT, Fabiano Gavioli Fachini - OAB:MT 5425-B, 

Fernanda Gavioli Fachini - OAB:11032/MT, Flaviano Kleber Taques 

Figueiredo - OAB:MT 7348, Mateus Menegon - OAB:11229 - B

 Vistos, etc.

Remetam-se os autos ao Juízo da Terceira Vara da Comarca Nova 

Mutum/MT para análise de possível conexão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

As providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76901 Nr: 495-12.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Arantes Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Dall Oglio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Remetam-se os autos ao Juízo da Terceira Vara da Comarca Nova 

Mutum/MT para análise de possível conexão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

As providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 32274 Nr: 1872-96.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:MT 5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Releva notar ainda, que o Superior Tribunal de Justiça em julgados 

recentes assentou posicionamento acerca da desnecessidade de se 

esgotar todas as vias sobre pesquisa bens para utilização dos Sistemas 

Informatizados (Bacenjud, Renajud e Infojud), em privilégio a satisfação do 

crédito executado, inclusive sobre precedente dos recursos 

repetitivos..Desta forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a 

Receita Federal, requisitando cópia das últimas declarações de imposto de 

renda e declarações de operações imobiliárias da parte Executada, 

através do Sistema Infojud, conforme solicitado pelo Exequente às fls. 

109/111, vez que, não há qualquer violação de intimidade a busca de bens 

da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho fiscal. 

Ademais, a vida privada da parte Executada permanecerá intocada, e as 

informações patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo na 

tramitação do processo. Destaco que as declarações de imposto de renda 

possuem dados sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva 

tarja na capa do processo, bem como proceder em observância aos arts. 

476 e 477 da CNGC/MT.Defiro, ainda, o pedido de inscrição do nome do 

Executado nos cadastros de inadimplentes, forte no art. 782, § 3°, do 

Código de Processo Civil, através do Sistema SerasaJud.Por fim, defiro o 

pleito da parte Exequente constante no “item a - fls. 110v”, pelo o que 

determino a expedição do competente mandado de penhora, avaliação e 

remoção do veículo ali elencado, devendo a Secretaria Judicial guardar 

observância ao endereço declinado no mesmo item. Realizada à penhora, 

avaliação e remoção do bem, intime-se a parte Executada, para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de 

direito.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88126 Nr: 3804-07.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pela Cooperativa de Credito de 

Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi 

Ouro Verde MT em desfavor de Mauro Junior Pavan.

De proêmio, verifica-se o empenho de atos pelo Exequente para pesquisa 

de bens da parte Executada, não tendo logrado grande êxito, quando, 

então, postulou pela requisição das Declarações de Operações Imobiliária 

– DOI, de Imposto Territorial Rural – ITR e do Imposto de Renda da parte 

Executada.

Releva notar, que o Superior Tribunal de Justiça em julgados recentes 

assentou posicionamento acerca da desnecessidade de se esgotar todas 

as vias sobre pesquisa bens para utilização dos Sistemas Informatizados 

(Bacenjud, Renajud e Infojud), em privilégio a satisfação do crédito 

executado, inclusive sobre precedente dos recursos repetitivos.

Nesse ponto, eis o posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de 

Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA RENAJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. 

Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, contra decisão 

que indeferiu pedido de consulta, por meio do sistema Renajud, de 

veículos existentes em nome do executado. 2. O Tribunal a quo negou 

provimento ao Agravo de Instrumento. 3. Contudo, esclareça-se que esta 

"Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou 

entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das 

diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a 

penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em 

execução civil ou execução fiscal". (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. 

Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) (grifo 

acrescentado). 4. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o 

entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao 

Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete 

Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, 

DJe 1/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Segunda Turma, DJe 14/6/2017; AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro 

Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/4/2017; AgInt no REsp 

1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 

4/4/2017; REsp 1.347.222/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Terceira Turma, DJe 2/9/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 18/5/2015, e REsp 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 27/5/2016. 5. Atualmente, a questão se encontra 

pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, 

no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos 

repetitivos. 6. Recurso Especial provido.” (REsp 1679562/RJ, Rel. Ministro 
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HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 

13/09/2017). (Sem grifos no original).

E do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA 

DE BENS NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD – DESNECESSÁRIO 

ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIA – PRECEDENTES STJ – DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça 

assentou jurisprudência sobre a desnecessidade da parte esgotar todas 

as vias de pesquisa de bens, para se deferir a pesquisa de bens nos 

Sistemas Renajud e Infojud.” (AI 57012/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017). (Sem grifos no 

original).

Desta forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a Receita 

Federal, requisitando cópia das últimas declarações de imposto de renda, 

do Imposto Territorial Rural – ITR da parte Executada e das Declarações de 

Operações Imobiliária - DOI, através do Sistema Infojud, conforme 

solicitado pelo Exequente às fls. 72/73, vez que, não há qualquer violação 

de intimidade a busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, 

mesmo os de cunho fiscal.

 Ademais, a vida privada da parte Executada permanecerá intocada, e as 

informações patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo na 

tramitação do processo.

 Destaco que as declarações de imposto de renda possuem dados 

sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do 

processo, bem como proceder em observância aos arts. 476 e 477 da 

CNGC/MT.

De mesmo modo, determino a pesquisa sobre bens móveis da parte 

Executada, pelo Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Assim, intime-se a parte Exequente, para que, querendo, se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73670 Nr: 2188-65.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Cidade Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Desta forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a Receita 

Federal, requisitando cópia das últimas declarações de imposto de renda 

da parte Executada, através do Sistema Infojud, conforme solicitado pelo 

Exequente às fls. 100/101, vez que, não há qualquer violação de 

intimidade a busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo 

os de cunho fiscal. Ademais, a vida privada da parte Executada 

permanecerá intocada, e as informações patrimoniais extraídas serão 

acobertadas pelo segredo na tramitação do processo. Destaco que as 

declarações de imposto de renda possuem dados sigilosos, devendo a 

Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do processo, bem como 

proceder em observância aos arts. 476 e 477 da CNGC/MT.Determino, 

ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo Sistema 

Renajud, efetuando a restrição de transferência do bem imóvel.Anote-se, 

no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.Assim, intime-se a parte Exequente, para que, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os 

autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100927 Nr: 767-98.2017.811.0086

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tecidos Mutum Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que fique ciente da distribuição da Carta Precatória, no 

PJE sob o número 1001189-33.2018.8.11.0050 para o órgão 1ª VARA 

CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS, consoante comprovante de fl. 99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96335 Nr: 3962-28.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 50, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110059 Nr: 5968-71.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DOS SANTOS CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 49, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 
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distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109234 Nr: 5578-04.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda, 

José Hamilton Rodrigues, Thais Elaine Ribeiro, Alex Denker Filho, Eunice 

Moride Souza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ARMANDO SILVA 

MAGGIONI - OAB:OAB/MT 14.733-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almino Afonso Fernandes - 

OAB:3498-B/MT, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - OAB:11974

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.255 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para 

que se manifeste sobre a Exceção de Pré-Executividade interposta pelo 

Executado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84426 Nr: 1633-77.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campo Limpo Comercio e Representação de Insumos 

Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorena Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Edivane Teixeira Dario - OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio 

Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que fique ciente da distribuição da Carta Precatória, no 

PJE sob o número 1001341-22.2018.8.11.0005 para o órgão 1ª VARA 

CÍVEL DE DIAMANTINO, consoante comprovante de fl. 75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 31200 Nr: 833-64.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerdau Açominas S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A Zambirão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Rocha Neto - 

OAB:17139/GO, Jaqueline Olders Neves - OAB:9498, Mario Pedroso 

- OAB:10220/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que promova o devido 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 106528 Nr: 4151-69.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMP, EMPAP, JEMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o comparecimento da senhora Maria Cecília Oliveira Azevedo a fim 

de representar a parte requerida Pedro Cerqueira Silva que se encontra 

impossibilitado de comparecer à Secretaria da 2º Vara, conforme 

certificado à fl. 88, informando que o requerido não possui condições 

financeiras de constituir advogado para promover sua defesa, NOMEIO o 

Dr. JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA, OAB/MT 15.530, como 

curador especial do requerido, o qual deverá ser intimado desta decisão.

Desde já, fixo os honorários advocatícios em 02 (duas) URH’s, conforme 

tabela da OAB/MT, na importância de R$1.793,01 (Um mil setecentos e 

noventa e três reais e um centavo).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 27453 Nr: 415-34.2003.811.0086

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tadeu Eduardo de Toledo Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Alves de Oliveira, Espólio de Geraldo 

Gomide de Mello Peixoto, Genesio Teruel, Espólio de Carlos Alberto Alves 

de Carvalho Pinto, Ronaldo Amaral de Carvalho, Maria Penteado de Mello 

Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Sanches - 

OAB:3.510-B/MT, João Luiz Centenaro - OAB:MT 8141-B, Rogerio 

Caporossi Silva - OAB:6183-MT, Selma C. Flôres Catalán - 

OAB:4076-MT, Sérgio Harry Magualhães - OAB:, Wilson Rodrigues 

Fontelli - OAB:MT 8188-B

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que promova o devido andamento do feito requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 46592 Nr: 2012-91.2010.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.E. Raiza dos Santos - ME (Marmoraria 

Mutum), Genifer Eleciane Raiza dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308, Zilaudio Luiz 

Pereira - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que fique ciente da distribuição da Carta Precatória, no 

PJE sob o número 1010792-41.2018.8.11.0015 para o órgão 1ª VARA 

CÍVEL DE SINOP, consoante comprovante de fl. 120.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 7414 Nr: 39-87.1999.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Décio José Tessaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aréssio José Paquer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio Jose Tessaro - OAB:MT 

3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Franciscato 

Sanches - OAB:MT 2321-B

 INTIMAR A PARTE EXECUTADA, na pessoa do seu procurador, para em 

05 (cinco) dias, manifestar acerca da penhora on line realizada nos autos, 

requerendo o que de direito, nos termos da decisão de fl. 335.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-47.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALIMENTOS NOVA MUTUM LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN HADDAD JOAO MANDARINI OAB - MT0013414A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexigibilidade de Título Extrajudicial c.c. Pedido de Tutela 

Antecipada c.c. Danos Morais e Materiais ajuizada por Alimentos Nova 

Mutum Ltda., em desfavor de Dipalma Comércio Distribuição e Logística de 

Produtos Alimentícios Ltda. O processo encontra-se em fase de 

cumprimento de sentença. Dessume-se dos autos que os depósitos 

judiciais informados pela parte Requerida (ID 14143165), foram 

confirmados pelo Sr. Gestor na certidão constante no ID 13802795, os 

quais estão datados de 24/11/2014, 24/12/2014, 24/02/2015, 24/04/2015, 

22/05/2015, 24/03/2015 e 21/05/2015. Contudo, tendo em vista que os 

extratos acostados aos autos demonstram somente os depósitos 

efetuados em 24/02/2015, 24/04/2015, 22/05/2015, 24/03/2015 e 

21/05/2015, determino a Secretaria Judicial que acoste aos autos o extrato 

da conta judicial demonstrando os valores depositados em 24/11/2014 e 

24/12/2014. Em seguida, intime-se a parte reclamante/exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informar se concorda com os valores 

depositados, requerendo o que entender de direito. Por fim, voltem-me 

imediatamente conclusos para deliberação. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 31 de ouubro de 2018. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010138-18.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LORIS ALEXANDRE PEREZ LOCATELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON SERVIUC DE SOUZA OAB - MT20090/O (ADVOGADO(A))

SONIA DE FATIMA DA SILVA OAB - MT0018130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8010138-18.2015.8.11.0086. EXEQUENTE: LORIS ALEXANDRE PEREZ 

LOCATELLI EXECUTADO: OI MOVEL S.A Indefiro o pedido de Id. 6486598, 

tendo em vista que se houve erro material na sentença caberia apelação 

desta, a qual não fo interposta gerando o transito em julgado e 

consolidação da sentença, não podendo ser mais alterada por simples 

petição. Quanto ao pedido de Bacenjud, determino que as partes informar 

se persiste o processo de recuperação judicial, no prazo de cinco dias, de 

modo a analisar a viabilidade da penhora de valores, caso seja omissa a 

Oi deverá ser efetuado o bloqueio. Cumpra-se. Intime-se. NOVA MUTUM, 7 

de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000541-42.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000541-42.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): MARILZA APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE NOVA MUTUM Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer 

com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Marilza Aparecida de 

Oliveira dos Santos em desfavor de Estado de Mato Grosso e do Município 

de Nova Mutum/MT. Considerando a recalcitrância do Estado de Mato 

Grosso em não fornecer à parte Autora o fármaco necessário ao seu 

tratamento, e consequente mantença da sua vida, bem como as diligências 

por parte deste juízo no intuito de garantir o princípio do menor ônus ao 

erário, e diante da urgência da aquisição dos medicamentos, DEFIRO o 

pedido constante do Id. 16300124, para fins de: DETERMINAR a 

transferência do valor de R$ 8.137,71 (oito mil, cento e trinta e sete reais e 

setenta e um centavos) à conta informada no Id. 13404126; DETERMINAR 

que a parte Requerente no prazo de 5 (cinco) dias apresente nota fiscal; 

DETERMINAR a Farmácia Central, para que no prazo de 48 (quarente a 

oito) horas, disponibilize a parte Requerente o medicamento correlato, nos 

termos do contido no orçamento apresentado (ID. 13404126); 

DETERMINAR que a Farmácia Central, no prazo de 5 (cinco) dias, acoste 

aos autos as devidas notas fiscais relacionadas aos medicamentos 

prestados, sob pena de responsabilização cível e criminal. Sem prejuízo 

do retro determinado, e em observância ao já expresso nos autos, ao 

Estado de Mato Grosso fica mantida a obrigação de prestar o necessário 

ao tratamento da Autora. Em seguida, intime-se a parte Requerida para, 

querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência. Nova Mutum/MT, 5 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010315-11.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DO RETORNO DAS TURMAS RECURSAIS PROCESSO n. 

8010315-11.2017.8.11.0086 Valor da causa: $10,127.26 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: NADIR RODRIGUES 

DA SILVA Endereço: Rua DAS ANDIROBAS, 02, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: JONES EVERSON 

CARDOSO - SP146007 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: Avenida UIRAPURUS, 213, W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: LUIZ TERUO 

MATSUNAGA JUNIOR - MT0022246S Nos termos da legislação vigente, 

serve a presente, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima 

identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, acerca do 

retorno dos autos da Turma Recursal, para que requeiram o que 

entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

NOVA MUTUM, 7 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002034-54.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

1002034-54.2018.8.11.0086. AUTOR(A): MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA 

RÉU: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência proposta por Marcos 

Souza de Oliveira em desfavor do Município de Nova Mutum/MT e do 

Estado do Mato Grosso. Decisão no id. n. 15109542, determinando a 

emenda da exordial em observância ao conteúdo do Recurso Especial 

Representativo de Controvérsia n. 1.657.156/RJ, bem como a colheita de 

parecer técnico pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT. Manifestação da 

parte Autora nos id. n. 15214211 e 15361801, oportunidade em que juntou 

documentos. Decisão inicial no id. 15630779, oportunidade em que fora 

deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para 

fins de determinar que o Estado de Mato Grosso proceda com o imediato 

fornecimento do fármaco constante na exordial. Contestação pelo Estado 

de Mato Grosso no id. n. 16090680 e pelo Município de Nova Mutum/MT no 

id. n. 16114560. O Requerente Marcos Souza de Oliveira no id. n. 

16127227, apresentou 3 (três) orçamentos, com valores de R$ 18.000,00 

pela Clínica e Micro Cirurgia de Olhos, R$ 18.600,00 pelo Hospital de Olhos 

de Cuiabá Ltda e R$ 18.000,00 pela Clínica Chiconelli Oftalmologia. Nesse 

ponto, solicita que não obstante o orçamento do Hospital de Olhos de 

Cuiabá Ltda seja o de maior valor, se apresenta como sendo o local de 

tratamento do Autor, e que o valor superior não é demasiadamente 

elevado quando comparado com os demais. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. Decido. Pois bem. Em relação ao requerido 

pela parte Requerente no id. n. 16127227, bem como em análise ao 

disposto nos autos, delibero: 1. No que concerne ao pedido de bloqueio de 

valores, assim dispõe o art. 301 do Código de Processo Civil: “Art. 301. A 

tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante 

arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra 

alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do 

direito.” Da análise do supratranscrito dispositivo, percebe-se que pode o 

julgador determinar, como medida necessária à efetivação da tutela 

específica ou à obtenção do resultado prático equivalente, o bloqueio ou 

arresto de valores depositados em conta corrente da parte demandada, 

adotada em face da urgência e imprescindibilidade da disponibilização do 

almejado, revela-se medida legítima, válida e razoável. Desta feita, é lícito 

ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo 

mais adequado para tornar efetiva a tutela, no caso concedida nestes 

autos. Outrossim, diante da situação fática, é certo que a desídia do Ente 

Estatal frente ao comando judicial emitido pode resultar em grave lesão à 

saúde da parte Autora. Ademais, tenho que oportuna a transcrição das 

disposições insertas nos artigos 6.º e 196 da Constituição Federal: “Art. 

6.º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” 

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” A Constituição 

Brasileira promete uma sociedade justa, fraterna, solidária, e tem como um 

dos fundamentos da República a dignidade da pessoa humana, que é 

valor influente sobre todas as demais questões nela previstas. Assim, os 

direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, 

constitucionalmente consagrados, cujo primado, em um Estado 

Democrático de Direito como o nosso, que reserva especial proteção à 

dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer espécies de 

restrições legais. Analisando o caso concreto, verifica-se que o Estado de 

Mato Grosso não cumpriu com efetividade o comando judicial para 

atendimento do determinado nestes autos, porquanto inerte em relação ao 

comando liminar. Destarte, diante do quadro fático, a não disponibilização 

do medicamento adequado ao Requerente Marcos Souza de Oliveira põe 

em risco os direitos fundamentais à saúde ou à vida, deve ser 

determinado o arresto ou o bloqueio de valores depositados em conta 

corrente, como forma de providenciar a esta o resultado prático 

equivalente ao da tutela que lhe fora deferida. É irrelevante, neste 

aspecto, seja o Requerido pessoa física, jurídica ou Ente Estatal, vez que 

a ninguém é dado afrontar princípios constitucionais de tamanha 

relevância, muito menos ao argumento de se estar optando pela primazia 

de princípios de Direito Financeiro ou Administrativo. No tocante aos 

valores a serem bloqueados, merece destaque que dois orçamentos se 

apresentam na quantia de R$ 18.000,00 (Clínica e Micro Cirurgia de Olhos 

e Clínica Chiconelli Oftalmologia) e o terceiro na quantia de R$ 18.600,00 

(Hospital de Olhos de Cuiabá Ltda), sendo que este último é do local onde 

o Requerente já realiza seu tratamento. Desta forma, necessário o 

acolhimento do orçamento apresentado na quantia de R$ 18.000,00, 

porquanto o de menor valor e que melhor prestigia o interesse público, 

sendo que pretendendo o Autor a realização do procedimento junto ao 

Hospital de Olhos Cuiabá Ltda, necessário que complemente a quantia 

faltante. 1.1 Diante do exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos 

jurídicos supracitados, DETERMINO o bloqueio da quantia de R$ 18.000,00 

(dezoito mil reais), da conta do Estado de Mato Grosso, inscrito no CNPJ 

nº. 04.441.389/0001-61, o que se dará por meio do Sistema Bacenjud, 

considerando a complexidade da demanda. Restando frutífero o bloqueio 

de dinheiro, desde já, DETERMINO a sua transferência para conta judicial 

vinculada ao presente processo. 1. Sem prejuízo do bloqueio acima 

determinado, intime-se o Estado de Mato Grosso e a Assessoria de 

Demandas Judiciais na Secretaria de Estado de Saúde para que no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, efetuem o cumprimento da obrigação 

estabelecida nos autos, sob pena de liberação do valor penhorado em 

favor da parte Requerente. 2.1 Na mesma oportunidade, intimem-se o 

Estado de Mato Grosso e a Assessoria de Demandas Judiciais na 

Secretaria de Estado de Saúde, quanto ao conteúdo da penhora realizada, 

com as intimações, encaminhem-se cópias dos documentos dispostos nos 

id. n. 16127227, 16127352 e da presente decisão. 3. Intime-se a parte 

Autora para que esclareça a empresa que pretende realizar o 

procedimento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, em observância ao 

disposto nesta. Transcorrido “in albis” o prazo acima assinalado no item 

“2” desta decisão, e não sendo tomada nenhuma atitude por parte do Ente 

Público, retornem-me os autos imediatamente conclusos para apreciação 

do pedido de liberação de valores. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 7 de 

novembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010378-36.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GIACOMINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA CRISTINA DIAS MELDOLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010378-36.2017.8.11.0086 

EXEQUENTE: LEANDRO GIACOMINI EXECUTADO: SELMA CRISTINA DIAS 

MELDOLA Vistos, etc. Assim, defiro a busca sobre a existência de ativos 

financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. Sendo 

frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, nos ditames do 

art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial data para 

realização de audiência de conciliação, fazendo constar a possibilidade da 

parte Executada apresentar os pertinentes Embargos à Execução, a teor 

do art. 52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso infrutífera a 

penhora, deve a parte autora informar novos bens a penhora no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, 

da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 1 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010387-32.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DE FATIMA MELDOLA RIBEIRO MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL ANDRE DILLY DE GODOY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010387-32.2016.8.11.0086 

EXEQUENTE: MARINA DE FATIMA MELDOLA RIBEIRO MENDES 

EXECUTADO: MICHEL ANDRE DILLY DE GODOY Vistos, etc. Assim, defiro 

a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada pelo Sistema Bacenjud. Sendo frutífero o resultado da penhora, 

ainda que parcialmente, nos ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, 

designe a Secretaria Judicial data para realização de audiência de 

conciliação, fazendo constar a possibilidade da parte Executada 

apresentar os pertinentes Embargos à Execução, a teor do art. 52, IX, da 

Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso infrutífera a penhora, deve a 

parte autora informar novos bens a penhora no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 1 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-92.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SUASSUNA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010189-92.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCAS SUASSUNA NETO REQUERIDO: PASSAREDO 

TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos, etc. Assim, defiro a busca sobre a 

existência de ativos financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema 

Bacenjud. Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, 

nos ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial 

data para realização de audiência de conciliação, fazendo constar a 

possibilidade da parte Executada apresentar os pertinentes Embargos à 

Execução, a teor do art. 52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso 

infrutífera a penhora, deve a parte autora informar novos bens a penhora 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 1 de novembro de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010302-17.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS PETRECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON ROBERTO RIOS BRANDAO JUNIOR OAB - PR0061889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010302-17.2014.8.11.0086 

EXEQUENTE: MESSIAS PETRECA EXECUTADO: LEANDRO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. Assim, defiro a busca sobre a existência de ativos 

financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. Sendo 

frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, nos ditames do 

art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial data para 

realização de audiência de conciliação, fazendo constar a possibilidade da 

parte Executada apresentar os pertinentes Embargos à Execução, a teor 

do art. 52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso infrutífera a 

penhora, deve a parte autora informar novos bens a penhora no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, 

da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 1 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-47.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEANDRO PEREIRA DALAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA DE FATIMA DA SILVA OAB - MT0018130A (ADVOGADO(A))

EVERTON SERVIUC DE SOUZA OAB - MT20090/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL FORMULA 1 LTDA - EPP (REQUERIDO)

TRAVELBR TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010149-47.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: ALEANDRO PEREIRA DALAN REQUERIDO: HOTEL 

FORMULA 1 LTDA - EPP, TRAVELBR TURISMO LTDA - ME Vistos, etc. 

Assim, defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome 

da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. Sendo frutífero o resultado da 

penhora, ainda que parcialmente, nos ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 

9.099/95, designe a Secretaria Judicial data para realização de audiência 

de conciliação, fazendo constar a possibilidade da parte Executada 

apresentar os pertinentes Embargos à Execução, a teor do art. 52, IX, da 

Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso infrutífera a penhora, deve a 

parte autora informar novos bens a penhora no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 1 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010342-91.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010342-91.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA VAZ REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. Assim, defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros 

em nome da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. Sendo frutífero o 

resultado da penhora, ainda que parcialmente, nos ditames do art. 53, § 2°, 

da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial data para realização de 

audiência de conciliação, fazendo constar a possibilidade da parte 

Executada apresentar os pertinentes Embargos à Execução, a teor do art. 

52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso infrutífera a penhora, 

deve a parte autora informar novos bens a penhora no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 1 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010276-24.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO FERNANDES BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT0003549A 

(ADVOGADO(A))

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT0014522A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010276-24.2011.8.11.0086 

EXEQUENTE: JULIO FERNANDES BARBOSA EXECUTADO: TRANSPORTES 

SATELITE LTDA - ME Vistos, etc. Defiro a penhora "on line" no CNPJ da 

Matriz, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDAS 

TRIBUTÁRIAS DA MATRIZ. PENHORA, PELO SISTEMA BACEN-JUD, DE 

VALORES DEPOSITADOS EM NOME DAS FILIAIS. POSSIBILIDADE. 

ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL COMO OBJETO DE DIREITOS E NÃO 

COMO SUJEITO DE DIREITOS. CNPJ PRÓPRIO DAS FILIAIS. IRRELEVÂNCIA 

NO QUE DIZ RESPEITO À UNIDADE PATRIMONIAL DA DEVEDORA. 1. No 

âmbito do direito privado, cujos princípios gerais, à luz do art. 109 do CTN, 

são informadores para a definição dos institutos de direito tributário, a filial 

é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo 

patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, 

contrato social e firma ou denominação da matriz. Nessa condição, 

consiste, conforme doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, 

não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de 

direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária. Cuida-se 

de um instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer 

suas atividades. 2. A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a 

criação de filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, 

na condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio 

social por suas dívidas, à luz de regra de direito processual prevista no 

art. 591 do Código de Processo Civil, segundo a qual "o devedor 

responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus 

bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei". 3. O 

princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos, cujo conteúdo 

normativo preceitua que estes devem ser considerados, na forma da 

legislação específica de cada tributo, unidades autônomas e 

independentes nas relações jurídico-tributárias travadas com a 

Administração Fiscal, é um instituto de direito material, ligado à questão do 

nascimento da obrigação tributária de cada imposto especificamente 

considerado e não tem relação com a responsabilidade patrimonial dos 

devedores prevista em um regramento de direito processual, ou com os 

limites da responsabilidade dos bens da empresa e dos sócios definidos 

no direito empresarial. 4. A obrigação de que cada estabelecimento se 

inscreva com número próprio no CNPJ tem especial relevância para a 

atividade fiscalizatória da administração tributária, não afastando a 

unidade patrimonial da empresa, cabendo ressaltar que a inscrição da filial 

no CNPJ é derivada do CNPJ da matriz. 5. Nessa toada, limitar a satisfação 

do crédito público, notadamente do crédito tributário, a somente o 

patrimônio do estabelecimento que participou da situação caracterizada 

como fato gerador é adotar interpretação absurda e odiosa. Absurda 

porque não se concilia, por exemplo, com a cobrança dos créditos em uma 

situação de falência, onde todos os bens da pessoa jurídica (todos os 

estabelecimentos) são arrecadados para pagamento de todos os 

credores, ou com a possibilidade de responsabilidade contratual 

subsidiária dos sócios pelas obrigações da sociedade como um todo (v.g. 

arts. 1.023, 1.024, 1.039, 1.045, 1.052, 1.088 do CC/2002), ou com a 

administração de todos os estabelecimentos da sociedade pelos mesmos 

órgãos de deliberação, direção, gerência e fiscalização. Odiosa porque, 

por princípio, o credor privado não pode ter mais privilégios que o credor 

público, salvo exceções legalmente expressas e justificáveis. 6. Recurso 

especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C 

do CPC e da Resolução STJ n. 8/08. (REsp 1355812/RS, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, 

DJe 31/05/2013) Assim, defiro a busca sobre a existência de ativos 

financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. Sendo 

frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, nos ditames do 

art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial data para 

realização de audiência de conciliação, fazendo constar a possibilidade da 

parte Executada apresentar os pertinentes Embargos à Execução, a teor 

do art. 52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso infrutífera a 

penhora, deve a parte autora informar novos bens a penhora no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, 

da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 1 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010481-82.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. TEIXEIRA DA COSTA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F R EDITORA COMUNICACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010481-82.2013.8.11.0086 

EXEQUENTE: J. C. TEIXEIRA DA COSTA - ME EXECUTADO: F R EDITORA 

COMUNICACOES LTDA - ME Vistos, etc. Defiro a busca sobre a existência 

de ativos financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema Bacenjud 

e bens pelo sistema Renajud, com base no Poder Geral de Cautela do 

magistrado e em consonância com o Princípio da Celeridade e Economia 

Processual, evitando novas diligências desnecessárias. Sendo frutífero o 

resultado da penhora, ainda que parcialmente, nos ditames do art. 53, § 2°, 

da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial data para realização de 

audiência de conciliação, fazendo constar a possibilidade da parte 

Executada apresentar os pertinentes Embargos à Execução, a teor do art. 

52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. No caso do sistema Renajud, 

somente será efetuada a restrição da propriedade, devendo a parte 

autora manifestar no prazo de 15 dias se deseja a penhora do bem, em 

caso positivo, solicitada a penhora, retornem os autos conclusos para 

deferimento e agendamento de audiência. Caso infrutífera a penhora, deve 

a parte autora informar novos bens a penhora no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 1 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010352-77.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA BARROS LENTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES OAB - PR0012855A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010352-77.2013.8.11.0086 

REQUERENTE: MAYARA BARROS LENTES REQUERIDO: MOVEIS ROMERA 

LTDA Vistos, etc. Assim, defiro a busca sobre a existência de ativos 

financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. Sendo 

frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, nos ditames do 

art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial data para 

realização de audiência de conciliação, fazendo constar a possibilidade da 

parte Executada apresentar os pertinentes Embargos à Execução, a teor 

do art. 52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso infrutífera a 

penhora, deve a parte autora informar novos bens a penhora no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, 

da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 1 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010298-77.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL APARECIDO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010298-77.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: GENTIL APARECIDO CAMPOS REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV Vistos, etc. Assim, defiro a 

busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada pelo Sistema Bacenjud. Sendo frutífero o resultado da penhora, 

ainda que parcialmente, nos ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, 

designe a Secretaria Judicial data para realização de audiência de 

conciliação, fazendo constar a possibilidade da parte Executada 

apresentar os pertinentes Embargos à Execução, a teor do art. 52, IX, da 

Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso infrutífera a penhora, deve a 

parte autora informar novos bens a penhora no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 1 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-70.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO GARBIN COSSARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDITUNI PROMOCAO E INTERMEDIACAO DE PRODUTOS E SERVICOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ARANHA FERREIRA OAB - SP0308167A (ADVOGADO(A))

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010044-70.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: LUIZ FERNANDO GARBIN COSSARI REQUERIDO: 

CREDITUNI PROMOCAO E INTERMEDIACAO DE PRODUTOS E SERVICOS 

LTDA - ME Vistos, etc. Assim, defiro a busca sobre a existência de ativos 

financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. Sendo 

frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, nos ditames do 

art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial data para 

realização de audiência de conciliação, fazendo constar a possibilidade da 

parte Executada apresentar os pertinentes Embargos à Execução, a teor 

do art. 52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso infrutífera a 

penhora, deve a parte autora informar novos bens a penhora no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, 

da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 1 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010439-62.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO INFANTINO DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE DA SILVA VIEIRA SAUER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010439-62.2015.8.11.0086 

EXEQUENTE: ALESSANDRO INFANTINO DE AMORIM EXECUTADO: 

GISLAINE DA SILVA VIEIRA SAUER Vistos, etc. Assim, defiro a busca 

sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte Executada pelo 

Sistema Bacenjud. Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que 

parcialmente, nos ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a 

Secretaria Judicial data para realização de audiência de conciliação, 

fazendo constar a possibilidade da parte Executada apresentar os 

pertinentes Embargos à Execução, a teor do art. 52, IX, da Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis. Caso infrutífera a penhora, deve a parte autora 

informar novos bens a penhora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 1 

de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010473-03.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NELVA ANTONIA TUSSET CANEPPELE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010473-03.2016.8.11.0086 

EXEQUENTE: NELVA ANTONIA TUSSET CANEPPELE EXECUTADO: ALTAIR 

JOSE DA SILVA Vistos, etc. Assim, defiro a busca sobre a existência de 

ativos financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. 

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, nos 

ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial 

data para realização de audiência de conciliação, fazendo constar a 

possibilidade da parte Executada apresentar os pertinentes Embargos à 

Execução, a teor do art. 52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso 

infrutífera a penhora, deve a parte autora informar novos bens a penhora 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 1 de novembro de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010553-69.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI DE JESUS BUENO LANGER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON PAULO CABRAL - ME (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010553-69.2013.8.11.0086 

EXEQUENTE: SIRLEI DE JESUS BUENO LANGER EXECUTADO: AIRTON 

PAULO CABRAL - ME Vistos, etc. Assim, defiro a busca sobre a 

existência de ativos financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema 

Bacenjud. Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, 

nos ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial 

data para realização de audiência de conciliação, fazendo constar a 

possibilidade da parte Executada apresentar os pertinentes Embargos à 

Execução, a teor do art. 52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso 

infrutífera a penhora, deve a parte autora informar novos bens a penhora 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 1 de novembro de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010566-05.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARNEIRO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010566-05.2012.8.11.0086 

EXEQUENTE: FRANCISCO CARNEIRO NASCIMENTO EXECUTADO: BANCO 

DO BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de receber os embargos de devedor 

de mov. 22, tendo em vista que necessita de concordância com a penhora 

para seu recebimento. Os embargos devem ser apresentados em 

audiência quando ocorre a penhora. Na manifestação de mov. 45 a parte 

autora não concorda com os bens apresentados a penhora solicitando, 

antes de qualquer coisa, a penhora de valores pelo sistema informatizado. 

Assim, defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome 

da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. Sendo frutífero o resultado da 

penhora, ainda que parcialmente, nos ditames do art. 53, § 2°, da Lei. 

9.099/95, designe a Secretaria Judicial data para realização de audiência 

de conciliação, fazendo constar a possibilidade da parte Executada 

apresentar os pertinentes Embargos à Execução, a teor do art. 52, IX, da 

Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso infrutífera a penhora, deve a 

parte autora informar novos bens a penhora no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 1 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010465-65.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU FRANCK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO GIUMBELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010465-65.2012.8.11.0086 

EXEQUENTE: IRINEU FRANCK EXECUTADO: MARCOS ANTONIO GIUMBELI 

Vistos, etc. Assim, defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros 

em nome da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. Sendo frutífero o 

resultado da penhora, ainda que parcialmente, nos ditames do art. 53, § 2°, 

da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial data para realização de 

audiência de conciliação, fazendo constar a possibilidade da parte 

Executada apresentar os pertinentes Embargos à Execução, a teor do art. 

52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso infrutífera a penhora, 

deve a parte autora informar novos bens a penhora no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 1 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010594-36.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES OAB - MT21954/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

AUTO MASTER VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE ZORTEA ANTUNES OAB - MT17001/O-O (ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A 

(ADVOGADO(A))

RUTIANE LEMOS DE OLIVEIRA OAB - GO0036080A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA OAB - MT0007216A 

(ADVOGADO(A))

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010594-36.2013.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: AUTO 

MASTER VEICULOS LTDA., SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA Vistos, etc. Assim, defiro a busca sobre a existência de ativos 

financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. Sendo 

frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, nos ditames do 

art. 53, § 2°, da Lei. 9.099/95, designe a Secretaria Judicial data para 

realização de audiência de conciliação, fazendo constar a possibilidade da 

parte Executada apresentar os pertinentes Embargos à Execução, a teor 

do art. 52, IX, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Caso infrutífera a 

penhora, deve a parte autora informar novos bens a penhora no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, 

da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 1 de novembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010155-20.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO OAB - MT18061-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON VANNI CATUNDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por José 

Batista da Silva, em desfavor de Everton Vanni Catunda. Indefiro o pedido, 

porque não se trata de caso de jurisdição itinerante, o momento em que se 

define a competencia é o da distribuição da ação, segundo o princípio da 

perpetuatio jurisdicionis, disposto no art. 43 do CPC. Indefiro o pedido, 

sendo a mudança de domicílio do réu irrelevante, devendo ele ser citado 

para a nova audiência a ser realizada neste juizado de Nova Mutum. 

REMETAM-SE os autos para comarca de Diamantino/MT, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 05 de outubro de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito
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3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 102467 Nr: 1752-67.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edison de Souza Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Cicero Augusto Milan - OAB:MT 16.703-O, Sandro 

Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Vistos.

Tendo em vista o pedido formulado pela Defesa de fls. 66/67, antecipo a 

audiência outrora aprazada, para o dia 27 de novembro de 2018, às 

17h30min.

Expeça-se carta precatória com prazo de 60 (sessenta) dias à Comarca 

de Cuiabá, para oitiva das testemunhas Orlando Ferraz de Carvalho Filho e 

Humberto Alvim, que deverão ser intimados no endereço da 

Superintendência da Polícia Rodoviária Federal de Cuiabá/MT.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77946 Nr: 862-93.2016.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. KONZEN E CIA LTDA - ME, FLAVIO 

ALBERTO KONZEN, GILSON TADEU ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para que no prazo de 15(quinze)dias, 

providencie com a retirada da Carta Precatória de citação dos executados.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000705-35.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA BATISTA DE SOUSA MARCA (REQUERENTE)

NEIDE MARTINS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

justiça pública (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000705-35.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: NEIDE MARTINS DE FREITAS, IEDA BATISTA DE SOUSA 

MARCA REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA Vistos etc. Trata-se de ação de 

curatela compartilhada que NEIDE MARTINS FREITAS e IEDA BATISTA DE 

SOUSA MARCA promovem em face de IVANI BATISTA DE SOUZA, 

alegando, em síntese, que a requerida, sua irmã, possui Síndrome de 

Down, estando incapaz de exercer regular e independentemente os atos 

da vida civil. É o relatório. Fundamento e decido. Denota-se que a parte 

autora cumpriu o determinado no artigo 749 do Código Processual Civil. 

Ademais, vê-se que as demandantes têm legitimidade para ingressar com 

a presente ação, nos termos do artigo 747, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Quanto ao pedido de tutela provisória de urgência de 

natureza antecipatória, prevista no artigo 300, do Código de Processo 

Civil, postergo sua análise para após a realização da audiência de 

entrevista. Designo audiência de entrevista para o dia 14 de novembro de 

2018, às 13h30min (Horário de Cuiabá-MT). Cite-se a requerida para 

comparecer à audiência designada, bem como para, querendo, apresentar 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contados da entrevista. Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública. Intimem-se. Cumpra-se. NX, 06 

de novembro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000464-61.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBISON APARECIDO PAZETTO (EXECUTADO)

VANUSA CELESTINO NASCIMENTO PAZETTO (EXECUTADO)

APARECIDA MENEZES PASETO (EXECUTADO)

SANTA CLARA ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI - ME (EXECUTADO)

JAYME PASETO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000478-45.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAYME PASETO (EXECUTADO)

SANTA CLARA ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI - ME (EXECUTADO)

VANUSA CELESTINO NASCIMENTO PAZETTO (EXECUTADO)

ROBISON APARECIDO PAZETTO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000338-11.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY FRAGUAS JUNIOR (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 
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dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000185-75.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DANIELLI (RÉU)

CLAUDIMAR MARTINS PINTO (RÉU)

RUBIAMAR DANIELLI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000185-75.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: CLAUDIMAR MARTINS PINTO, 

RUBIAMAR DANIELLI, JULIANO DANIELLI Vistos. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar endereço atual e correto dos 

requeridos Juliano Danielli e Rubiamar Danielli. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos. Cumpra-se. NX, 22 de outubro de 2018. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000206-51.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FERREIRA MAIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000206-51.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ALEXANDRE FERREIRA MAIA Vistos. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar endereço atual e correto do veículo que 

se pretende a busca e apreensão, ante a diligência infrutífera da Sra. 

Meirinha. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. 

Cumpra-se. NX, 22 de outubro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO 

ROOS Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62809 Nr: 1478-73.2013.811.0012

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178-A/MS, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 104, tendo em vista os petitórios de fls. 98 e 99, 

pelos quais a parte autora pugnou pelo arquivamento do feito com baixas 

em eventuais restrições existentes.

Assim sendo, promovo, nesta data, à baixa da constrição realizada em fl. 

57.

Após, retornem os autos ao arquivo definitivo com as baixa de estilo e 

anotações de praxe.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75890 Nr: 27-08.2016.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO MOREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de ref. 84.

Expeça alvará para levantamento dos valores de ref. 81 e 83 em favor do 

peticionário de ref. 84.

Após, arquive-se em definitivo com as baixas de estilo e anotações de 

praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 107126 Nr: 4287-60.2018.811.0012

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MARCILIO VICENTE E CIA LTDA, JOSÉ 

CARLOS MARCILIO VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO RICALDES DE LIMA - 

OAB:14389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Chamo o feito à ordem e revogo a decisão de fl. 154, determinando à parte 

autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das 

custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento 

da distribuição.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FALTA DE INTERESSE. 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE 

ANGULARIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte não realizar o pagamento das custas e das 

despesas de ingresso no prazo de 15 dias. O pedido de desistência por 

falta de interesse postulado em momento anterior à citação do réu e dentro 

do prazo concedido pelo juiz para efetuar o pagamento das despesas de 

ingresso, se assemelha ao cancelamento de distribuição por falta de 

preparo. Descabida a condenação ao pagamento das custas. Apelação 

provida. (Apelação Cível Nº 70077008506, Sétima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 20/06/2018).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010766-69.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DALCY RIBEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o alvará expedido (Id. 

16371145), encaminho intimação para ciência da parte beneficiária, 

ficando ciente que os autos aguardarão manifestação pelo prazo de 10 

(dez) dias, nada sendo requerido os autos serão arquivados. O referido é 
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verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 7 de novembro de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010391-97.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o trânsito em julgado da 

sentença, encaminho intimação ao autor para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que lhe for de direito. Ficando ciente que extrapolado o prazo 

sem manifestação os autos serão arquivados por inércia da parte. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 7 de novembro de 2018. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010099-78.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL ERNESTO TRAMPUSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que os embargos de declaração (Id. 13701968) 

foram apresentados dentro do prazo previsto no artigo 49 da Lei 9.099/95. 

Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os autos nos seguintes 

termos: Tendo em vista que os presentes embargos possuem efeitos 

infringentes e, poderão modificar a sentença, intimo a parte promovida 

para responder os embargos, no prazo de cinco dias. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina-MT, 7 de novembro de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-69.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MOWTREZOR MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA AV. RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 - 

TELEFONE: (66) 34381243 8010173-69.2016.8.11.0012 REQUERENTE: 

PATRICIA MOWTREZOR MAGALHAES REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA 

XAVANTINA, ESTADO DE MATO GROSSO C E R T I D Ã O Com base no 

Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os autos nos seguintes termos: 

Observa-se que a parte reclamada, Município de Nova Xavantina, 

apresentou tempestivamente o recurso constante do Id. 14909857. Motivo 

pelo qual encaminho o feito ao setor de cumprimento para que intime a 

reclamante a apresentar contrarrazões recursais no prazo de 10 (dez) 

dias. Decorrido o prazo supra, encaminhem-se os autos conclusos para 

apreciação do recurso. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / 

MT, 07 de novembro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor 

Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000060-10.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

J C CAPELARI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON EVANGELISTA QUIXABEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000060-10.2018.8.11.0012. EXEQUENTE: J C CAPELARI - EPP 

EXECUTADO: AILTON EVANGELISTA QUIXABEIRA Vistos, etc. Trata-se 

de Ação de Cobrança proposta por JC CAPELARI – EPP, representada por 

VALDIRENE GONÇALVES DE OLIVEIRA em face de AILTON 

EVANGELISTA QUIXABEIRA. As partes celebraram acordo, pugnando por 

sua homologação e pela suspensão do feito, conforme IDs – 16159586 e 

16159950. Pois bem. Tratando-se de direito disponível, a composição é o 

melhor caminho para a solução dos conflitos, neste norte, a homologação 

é medida que se impõe. Assim, em atenção aos arts. 313, II, e 922 do CPC, 

homologo o acordo pactuado, nos termos da petição de ID - 16159950, 

declarando suspensa a ação durante o prazo concedido pelo requerente 

para o adimplemento da obrigação. Oficie-se o Comandante-Geral da 

Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por meio da SAD-PMMT 

(Secretaria de Administração), para providenciar o desconto em folha de 

pagamento, na forma do ID – 16159950. Intime-se. Cumpra-se. Nova 

Xavantina-MT, 07 de novembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-80.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA & MENEGHETTI LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000508-80.2018.8.11.0012. REQUERENTE: N. BOVE C. LEAL E SILVA - 

ME REQUERIDO: ROSA & MENEGHETTI LTDA - EPP Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Título Extrajudicial, proposta por N. BOVE C. LEAL E 

SILVA-ME e ABC ATACADO, representados por NATHALIA BOVE 

CAPITÃO LEAL E SILVA, em face de ROSA E MENEGHETE LTDA SPP, 

nome fantasia ATACADOS PRODUTOS DO SUL. As partes celebraram 

acordo, pugnando por sua homologação e pela suspensão do feito, 

conforme ID – 15989295. Pois bem. Tratando-se de direito disponível, a 

composição é o melhor caminho para a solução dos conflitos, neste norte, 

a homologação é medida que se impõe. Assim, em atenção aos arts. 313, 

II, e 922 do CPC, homologo o acordo pactuado, nos termos da ID - 

15989295, declarando suspensa a ação durante o prazo concedido pelo 

requerente para o adimplemento da obrigação. Intime-se. Cumpra-se. Nova 

Xavantina-MT, 07 de novembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000758-16.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DUTRA LUCIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000758-16.2018.8.11.0012. REQUERENTE: ADRIANO DUTRA LUCIANO 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por 

Dano Moral com pedido de Tutela Antecipada proposta por ADRIANO 

DUTRA LUCIANO em desfavor do BANCO LOSANGO S/A. Alega o autor 
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que seu nome fora inscrito no cadastro de inadimplente pelo requerido na 

data de 15/02/2016, em decorrência de débito vencido em 30/12/2015 

referente ao contrato de nº 003020039142367B. No entanto, o autor ao 

tomar conhecimento da existência do débito, informa ter realizado o 

pagamento integral da dívida em 09/05/2018 (Id.16220916). Com o 

adimplemento da obrigação, o requerido teria informado ao autor que a 

exclusão da inscrição no cadastro de inadimplentes se daria no prazo de 

5 (cinco) dias, no entanto, até a propositura da presente demanda a 

exclusão não teria ocorrido (Id.16220921). Pugna, liminarmente, pela 

exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes e pela declaração de 

inexistência do débito, condenando o requerido ao pagamento de 

indenização por danos morais. Fundamento e decido. Da Tutela de 

Urgência No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). Ou seja, extrai-se do referido dispositivo 

que havendo probabilidade do direito existir, aliado ao perigo de dano, 

tem-se os requisitos suficientes para a concessão da tutela antecipada. O 

fumus boni iuris, no caso em tela, se evidencia no documento de Id. 

16220921, que comprova o registro do nome do requerente no cadastro 

de inadimplentes, bem como no comprovante de pagamento do débito 

(Id.16220918). Já o periculum in mora relaciona-se à negativação do nome 

do peticionante, vez que, enquanto persistir, resultará em uma série de 

limitações ao devido exercício da vida civil. Na situação vertente não 

existe perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, art. 300, §3°, do 

CPC. DISPOSITIVO Posto isso, com amparo no art. 300 do CPC/2015, 

DEFIRO A LIMINAR em tutela de urgência, determinando que o Requerido, 

BANCO LOSANGO S/A, exclua, no prazo de 05 (cinco) dias, a inscrição 

do nome de ADRIANO DUTRA LUCIANO – CPF: 046.242.811-79 nos 

serviços e proteção ao crédito e protesto, em relação ao objeto desta 

demanda; sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recebo a inicial, uma vez que presentes os 

seus requisitos legais. Inverto o ônus da prova em favor da parte autora, 

tendo em vista a hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do 

art.6°, VIII, do CDC. Cite-se a parte requerida, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação, que deverá ser agendada pela escrivania deste 

Juízo, conforme pauta pré-estabelecida. Intime-se a parte autora, via seu 

advogado, para comparecer à solenidade a ser designada. Faça constar 

no mandado as advertências legais prescritas nos artigos 20 e 51, I, 

ambos, da Lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova 

Xavantina – MT, 07 de novembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000754-76.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MENDES RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000754-76.2018.8.11.0012. REQUERENTE: NEIDE MENDES RODRIGUES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE NOVA 

XAVANTINA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer/Pagar 

com Pedido de Tutela de Antecipada, proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor de NEIDE MENDES RORIGUES, 

em face de WELITON MENDES RODRIGUES, do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA/MT. Aduz que WELITON, 

seu filho, é dependente químico e, em razão desta situação, providenciou 

sua internação involuntária no CENTRO TERAPEUTICO LUZ DA VIDA, 

localizado na cidade de Aparecida de Goiânia/GO. Alega não ter 

condições de arcar com os custos do tratamento, tendo realizado os 

primeiros pagamentos com ajuda de terceiros. Assim, requer, em sede de 

tutela de urgência, que os requeridos custeiem o tratamento de seu filho 

no CENTRO TERAPEUTICO LUZ DA VIDA. Fundamento e decido. DA 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ou seja, 

extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade do direito 

existir, aliado ao perigo de dano; verifico que não estão presente os 

requisitos para a concessão da tutela antecipada. Justifico. No caso em 

comento, não assiste razão ao autor em pleitear a antecipação dos efeitos 

da tutela, frente o não preenchimento dos requisitos supracitados. Neste 

passo, verifico a não comprovação do direito pleiteado, ou seja, o fumus 

boni iuris. Isto, pois não há nos autos qualquer comprovação da negativa 

do Estado em fornecer o tratamento na rede pública, uma vez que a 

internação em rede privada é medida alternativa e excepcional, utilizada 

quando se verifica a falta de políticas públicas. Nesse sentido: DIREITO 

CONSTITUCIONAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REEXAME NECESSÁRIO – 

INTERNAÇÃO – REDE PRIVADA – MORTE DA PACIENTE – DIREITO À 

SAÚDE – DEVER DO ESTADO. 1. É indiscutível que o Estado tem a 

obrigação de assegurar os direitos sociais previstos no ordenamento 

pátrio. Independente de dotação orçamentária ou não, é dever do judiciário 

garantir a efetividade das normas constitucionais que conferem ao 

cidadão o direito à fruição de um sistema de saúde eficiente, nos termos 

dos arts. 5º, 196 da Constituição Federal. 2. Na falta de vagas em 

estabelecimento público para o tratamento de dependentes químicos, o 

Estado deve custear o tratamento em rede particular, em decorrência da 

hipossuficiência do requerente e de sua família e em virtude dos princípios 

constitucionalmente garantidos do direito à vida e à saúde. 3. Ressalvo, 

apenas, que o quantum debeatur deverá ser objeto de ação própria, 

devendo o Hospital, através das vias ordinárias, deduzir sua pretensão 

em juízo, comprovando o gasto efetuado por ocasião da internação da 

paciente, assegurando-se ao Distrito Federal o contraditório e a ampla 

defesa. 4. Reexame necessário conhecido e não provido. (TJ-DF 

20140111719615 0043731-35.2014.8.07.0018, Relator: MARCO ANTONIO 

DA SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 18/05/2016, 5ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/06/2016 . Pág.: 380/387). 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.110.081 - RJ (2017/0126368-7) 

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO AGRAVANTE : 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO PROCURADOR : CLÁUDIA COSENTINO 

FERREIRA E OUTRO (S) - RJ098365 AGRAVADO : ROGÉRIO ANACLETO 

MACIEL REPR. POR : JENILDA MARIA ANACLETO MACIEL ADVOGADO : 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO INTERES. : 

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DECISÃO ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. DEPENDENTE QUÍMICO. 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

JULGADO SEM O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. [...] 6. Consoante se depreende dos autos, verifica-se, 

quanto aos critérios adotados para admitir a necessidade e a adequação 

do tratamento de saúde ao paciente, que tanto o Juízo Monocrático como o 

Colegiado a quo entenderam estarem estas devidamente comprovadas, 

sendo que o acórdão recorrido assim se manifestou: Tratam os autos de 

tema exaustivamente debatido por este Tribunal, quais sejam, o direito 

constitucional à saúde e à vida, sendo a jurisprudência pátria uníssona no 

sentido da responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios na 

garantia de tais direitos fundamentais. Como já afirmado, anteriormente, é 

irrelevante a alegação de que deve ser priorizado o atendimento 

ambulatorial disponibilizado nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 

eis que o tratamento indicado para o autor não é ambulatorial e sim de 

internação em caráter de longa permanência em clínica especializada, 

conforme prescrição médica do próprio psiquiatra do CAPS (fls.14). No 

tocante à determinação judicial para que o Estado providencie a internação 

do paciente em rede hospitalar privada na hipótese de inexistir vaga na 

rede pública, registra-se que trata de medida alternativa e excepcional, 

utilizada quando se verifica a falta de políticas públicas, encontrando 

respaldo legal no artigo 24 da Lei 8.080/1990: Art. 24. Quando as suas 

disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial 

à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) 

poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. 

Consigne-se, ainda, que o direito à saúde engloba não somente o 

fornecimento de medicamentos, mas também o tratamento médico, neste 

incluído o transporte do paciente, quando comprovado ser a pessoa 

hipossuficiente e a necessidade de deslocamento para a clínica 

especializada. No caso, restou demonstrado que o apelado é pessoa 

hipossuficiente e necessita se deslocar para comarca diversa de sua 

residência para realizar o tratamento, portanto, cumprindo os requisitos 

para a sua concessão. Ressalta-se que a legislação que trata da proteção 

e dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais (Lei 
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10.216/01), dispõe em seu artigo 6, II e III, sobre a possibilidade de 

internação sem o consentimento do doente, posto que a dependência 

química além de ser considerada uma doença, é uma mazela social, pelo 

que a intervenção médica, em casos extremos, se torna uma imposição e 

não uma escolha. Ademais, a medida concedida foi precedida de todas as 

formalidades legais, tais quais: a nomeação de curador (fls.20), parecer 

favorável do Ministério Público (fls.99/100) e laudo do próprio médico do 

S.U.S., recomendando a internação involuntária por longa permanência (fl. 

14). Por tais fundamentos, afigurando-se correta a Decisão Monocrática 

Relatorial impugnada, deve ser improvido o Agravo (fls. 230/231). 7. 

Ressalte-se que a alteração da conclusão a que chegou o Tribunal a quo, 

invertendo-se, por conseguinte, as conclusões firmadas no acórdão 

recorrido, quanto a necessidade de internação do agravado para 

tratamento de dependência química, demandaria a o reexame de todo o 

contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista 

do óbice da Súmula 7/STJ, segundo a qual a pretensão de simples 

reexame de prova não enseja Recurso Especial. [...] 8. Ante o exposto, 

nega-se provimento ao Agravo em Recurso Especial do ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO. 9. Publique-se. 10. Intimações necessárias. Brasília (DF), 06 

de outubro de 2017. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR. 

(STJ - AREsp: 1110081 RJ 2017/0126368-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 09/11/2017). Dessa forma, em 

uma análise perfunctória, própria deste momento processual, não 

vislumbro o preenchimento do primeiro requisito do art. 300 do CPC, qual 

seja: o fumus boni iuris; pelos motivos acima descritos. Como os requisitos 

para a concessão da liminar são cumulativos, fumus boni iuris e periculum 

in mora, não preenchido o primeiro, a consequência será o indeferimento 

da medida pleiteada. DISPOSITIVO INDEFIRO a tutela de urgência, pelos 

motivos acima expostos. Recebo a inicial, uma vez que presentes os seus 

requisitos legais. Cite-se o MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA/MT e o 

ESTADO DE MATO GROSSO, na forma pleiteada na inicial, para, querendo, 

responder ao feito, nos termos do Estatuto Processual Civil. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Xavantina – MT, 07 de 

novembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000129-76.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO BORGES GRAFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000129-76.2017.8.11.0012. REQUERENTE: HUGO BORGES GRAFF 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Decisão->Determinação. Da 

análise dos autos, verifica-se que o feito foi sentenciado, realizando a 

homologação do acordo entabulado pelas partes (ID. 12772006), bem 

como que a parte reclamada realizou o depósito dos valores devidos (IDs. 

13407328 e 13507892). Ainda, a parte autora pugnou pela transferência 

dos valores vinculados aos autos (ID. 13437362), informando os dados 

bancários: Conta Corrente 18.906-5, Agência 1322-6, Banco do Brasil, 

CPF: 031.269.321-42, em nome de HIAGO OLIVEIRA MARIN. Desta feita, 

proceda-se com a transferência dos valores depositados em conta judicial 

para HIAGO OLIVEIRA MARIN, CPF: 031.269.321-42, BANCO DO BRASIL, 

AGÊNCIA 1322-6, CONTA CORRENTE 18.906-5, conforme solicitado (ID. 

13437362). Certifique-se o trânsito em julgado da sentença homologatória 

de ID. 12772006, após, arquivem-se com as cautelas de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Nova Xavantina – MT, 07 de novembro de 2018. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-58.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

OTANILIA CARDOSO MALTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT2895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000697-58.2018.8.11.0012. REQUERENTE: OTANILIA CARDOSO MALTA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Dívida c/c Reembolso de Valores e Indenização por 

Danos Morais e Tutela de Urgência, proposta por OTANILIA CARDOSO 

MALTA em desfavor de BANCO PANAMERICANO S/A. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e pensionista. Ao verificar a 

situação de seus benefícios, constatou descontos referente a empréstimo 

por ela não solicitado. Destarte, ajuizou a presente ação em face da parte 

requerida, buscando em sede de tutela de urgência, a abstenção pela 

requerida em continuar descontando o valor mensal de R$ 198,00 (cento e 

noventa e oito reais), sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais). No mérito requer a declaração da inexistência da 

transação bancária, a condenação do reclamado a restituir o valor 

descontado e o pagamento de danos morais. É o breve relato dos fatos. 

DECIDO. Da Tutela de Urgência A parte autora pleiteia concessão de tutela 

de urgência para determinar que a parte requerida se abstenha 

imediatamente de continuar descontando o valor mensal de R$ 198,00 

(cento e noventa e oito reais) sob pena de multa diária correspondente a 

R$ 200,00 (duzentos reais). Pois bem. No que dispõe o art. 300, do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que, 

havendo probabilidade do direito existir, aliado ao perigo de dano, têm-se 

os requisitos suficientes para a concessão da tutela antecipada. Neste 

diapasão, as tutelas provisórias de urgência, sejam cautelares ou 

satisfativas, subordinam-se a dois pressupostos específicos: fundado no 

receio de dano (periculum in mora) e probabilidade do direito vindicado 

(fumus boni iuris). No caso em comento, entendo que presentes os 

fundamentos da tutela de urgência de natureza antecipada. Doravante, 

passo a analisá-los. Como descrito em linhas pretéritas, a parte autora 

narra que estão ocorrendo descontos mensais dos proventos de sua 

aposentadoria e pensão, oriundos de um empréstimo não solicitado por 

ela. Compulsando os autos, verifico nos documentos de IDs 16023965 e 

16023971 o demonstrativo dos descontos do mencionado empréstimo, 

início em 22/06/2016, com situação ‘ativo’, constando o valor da parcela de 

R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais), assim, presente a probabilidade 

do direito ora pleiteado; até porquanto se trata de prova negativa. Portanto, 

em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, entendo 

presente o fumus boni iuris. No mesmo norte, o periculum in mora está 

relacionado ao desconto de quantia supostamente indevida, no valor de 

R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais), o que compromete a renda da 

parte requerente e, por conseguinte, a priva de recursos para a sua 

subsistência. DISPOSITIVO Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, determinando 

que a parte requerida BANCO PANAMERICANO S/A, suspenda, no prazo 

de 05 (cinco) dias, os descontos na conta bancária de titularidade de 

OTANILIA CARDOSO MALTA, oriundo do contrato n. 310800085-6, até a 

prolação de sentença; sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a 

cada desconto efetuado. Recebo a inicial, uma vez que presentes os seus 

requisitos legais. Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em 

vista a hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, 

do CDC. Cite-se o requerido, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação, que deverá ser agendada pela escrivania deste Juízo, 

conforme pauta pré-estabelecida. Intime-se o autor, via seu advogado, 

para comparecer à solenidade a ser designada. Faça constar no mandado 

as advertências legais prescritas nos artigos 20 e 51, I, ambos, da Lei 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Xavantina – MT, 07 

de novembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-58.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

OTANILIA CARDOSO MALTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT2895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000697-58.2018.8.11.0012. REQUERENTE: OTANILIA CARDOSO MALTA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Dívida c/c Reembolso de Valores e Indenização por 

Danos Morais e Tutela de Urgência, proposta por OTANILIA CARDOSO 

MALTA em desfavor de BANCO PANAMERICANO S/A. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e pensionista. Ao verificar a 

situação de seus benefícios, constatou descontos referente a empréstimo 

por ela não solicitado. Destarte, ajuizou a presente ação em face da parte 

requerida, buscando em sede de tutela de urgência, a abstenção pela 

requerida em continuar descontando o valor mensal de R$ 198,00 (cento e 

noventa e oito reais), sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais). No mérito requer a declaração da inexistência da 

transação bancária, a condenação do reclamado a restituir o valor 

descontado e o pagamento de danos morais. É o breve relato dos fatos. 

DECIDO. Da Tutela de Urgência A parte autora pleiteia concessão de tutela 

de urgência para determinar que a parte requerida se abstenha 

imediatamente de continuar descontando o valor mensal de R$ 198,00 

(cento e noventa e oito reais) sob pena de multa diária correspondente a 

R$ 200,00 (duzentos reais). Pois bem. No que dispõe o art. 300, do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que, 

havendo probabilidade do direito existir, aliado ao perigo de dano, têm-se 

os requisitos suficientes para a concessão da tutela antecipada. Neste 

diapasão, as tutelas provisórias de urgência, sejam cautelares ou 

satisfativas, subordinam-se a dois pressupostos específicos: fundado no 

receio de dano (periculum in mora) e probabilidade do direito vindicado 

(fumus boni iuris). No caso em comento, entendo que presentes os 

fundamentos da tutela de urgência de natureza antecipada. Doravante, 

passo a analisá-los. Como descrito em linhas pretéritas, a parte autora 

narra que estão ocorrendo descontos mensais dos proventos de sua 

aposentadoria e pensão, oriundos de um empréstimo não solicitado por 

ela. Compulsando os autos, verifico nos documentos de IDs 16023965 e 

16023971 o demonstrativo dos descontos do mencionado empréstimo, 

início em 22/06/2016, com situação ‘ativo’, constando o valor da parcela de 

R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais), assim, presente a probabilidade 

do direito ora pleiteado; até porquanto se trata de prova negativa. Portanto, 

em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, entendo 

presente o fumus boni iuris. No mesmo norte, o periculum in mora está 

relacionado ao desconto de quantia supostamente indevida, no valor de 

R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais), o que compromete a renda da 

parte requerente e, por conseguinte, a priva de recursos para a sua 

subsistência. DISPOSITIVO Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, determinando 

que a parte requerida BANCO PANAMERICANO S/A, suspenda, no prazo 

de 05 (cinco) dias, os descontos na conta bancária de titularidade de 

OTANILIA CARDOSO MALTA, oriundo do contrato n. 310800085-6, até a 

prolação de sentença; sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a 

cada desconto efetuado. Recebo a inicial, uma vez que presentes os seus 

requisitos legais. Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em 

vista a hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, 

do CDC. Cite-se o requerido, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação, que deverá ser agendada pela escrivania deste Juízo, 

conforme pauta pré-estabelecida. Intime-se o autor, via seu advogado, 

para comparecer à solenidade a ser designada. Faça constar no mandado 

as advertências legais prescritas nos artigos 20 e 51, I, ambos, da Lei 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Xavantina – MT, 07 

de novembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-90.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA MATOS BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO(A))

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR OAB - MT0015215A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000766-90.2018.8.11.0012. REQUERENTE: RAFAEL SILVA MATOS 

BUENO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais c/c Liminar proposta por RAFAEL SILVA 

MATOS BUENO em desfavor do CLARO S/A (GO). Alega o autor ser 

proprietário da linha telefônica (62) 99252 – 0687 (claro s/a) e que, em 

julho deste ano (2018), foi surpreendido com a alteração dos valores de 

seu plano telefônico, pois o valor contratado era de R$ 27,99 (vinte e sete 

reais e noventa e nove centavos), mas teria recebido uma segunda fatura 

no valor de R$ 60,09 (sessenta reais e nove centavos), sem que 

houvesse qualquer pedido de alteração do plano. Aduz que registrou 

reclamação junto à ANATEL. Após, teria recebido ligação de um atendente 

do requerido, informando o recebimento da reclamação, oportunidade em 

que lhe foi informada a extinção do plano, mas, em razão do ocorrido, 

seria fornecido plano com mais benefícios e mantido o valor de R$ 27,99 

(vinte e sete reais e noventa e nove centavos), como pedido de 

desculpas, durante os futuros 12 (doze) meses. No entanto, narra que as 

faturas dos meses de agosto e setembro não condiziam com a proposta 

oferecida pelo requerido, eis que os valores do plano ultrapassavam a 

casa dos R$ 30,00 (trinta reais). Em novo contato com a empresa 

demanda, lhe informaram a impossibilidade de cumprimento do combinado, 

pois se tratava de um pacote avulso, desse modo, o requerente deveria 

pagar por ele. Assim, inconformado com as indevidas cobranças e 

alterações em sua linha telefônica, ajuizou a presente ação. Requer, em 

sede de liminar, a suspensão das cobranças indevidas, ou seja, dos 

valores avulsos à quantia de R$ 27,99 (vinte e sete reais e noventa e 

nove centavos). Fundamento e decido. Da Tutela de Urgência No que 

dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

(fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). Ou seja, extrai-se do referido dispositivo 

que havendo probabilidade do direito existir, aliado ao perigo de dano, 

verifico que não estão presente os requisitos para a concessão da tutela 

antecipada. Justifico. No caso em comento, não assiste razão ao autor em 

pleitear a antecipação dos efeitos da tutela, frente o não preenchimento 

dos requisitos supracitados. Neste passo, verifico a não verifico o fumus 

boni iuris. Isto, pois os documentos juntados, por si sós, não demonstram 

a probabilidade do direito, sendo necessária maior dilação probatória 

sobre os fatos trazidos na inicial, devendo ser oportunizada a 

manifestação da parte contrária. Dessa forma, em uma análise 

perfunctória, própria deste momento processual, não vislumbro o 

preenchimento do primeiro requisito do art. 300 do CPC, qual seja: o fumus 

boni iuris; pelos motivos acima descritos. Como os requisitos para a 

concessão da liminar são cumulativos, fumus boni iuris e periculum in 

mora, não preenchido o primeiro, a consequência será o indeferimento da 

medida pleiteada. DISPOSITIVO INDEFIRO a tutela de urgência, pelos 

motivos acima expostos. Recebo a inicial, uma vez que presentes os seus 

requisitos legais. Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em 

vista a hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, 

do CDC. Cite-se o requerido, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação, que deverá ser agendada pela escrivania deste Juízo, 

conforme pauta pré-estabelecida. Intime-se o autor, via seu advogado, 

para comparecer à solenidade a ser designada. Faça constar no mandado 

as advertências legais prescritas nos artigos 20 e 51, I, ambos, da Lei 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Xavantina – MT, 07 

de novembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000683-75.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

P. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA MOERSCHBERGER NEDEL OAB - MT17240/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. C. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para se 

manifestar acerca da certidão do Oficial Paulo Rodrigues Ferreira Filho que 

deixou de dar cumprimento a Carta Precatória para CITAÇÃO do requerido, 

certificando que o endereço nele constante pertence a Comarca de 

Paranatinga-MT e não de Cuiabá-MT.ZÉLIA ALVES BISPO DA 

SILVA-Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000529-57.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. N. H. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. D. A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para 

tomar ciência acerca da certidão ID 16369047 do Oficial de Justiça. ZÉLIA 

ALVES BISPO DA SILVA-Gestora Judiciária.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 82282 Nr: 3468-61.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Martinho Ciotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para condenar o 

ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, 

no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da 

presente ação, no percentual vigente à época em que ocorrida a 

reestruturação da carreira da parte autora, o qual deverá incidir sobre 

todas as parcelas percebidas pela parte demandante no mencionado 

período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos 

da parte requerente referido percentual.Considerando tratar-se de relação 

não-tributária, as parcelas vencidas deverão ser atualizadas 

monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e 

acrescidas de juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de 

poupança, na forma do art. 1º=F, da Lei nº 9.494/97 com redação dada 

pela Lei nº 11.960/09 (Precedente: RE nº 870.947/SE, repercussão 

geral).SEM custas por ser o requerido isento de acordo com o art. 460, da 

CNGC/MT. Entretanto, CONDENO-O ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor a ser apurado 

em sede da liquidação de sentença.Transcorrendo in albis o prazo para 

apresentação de recurso voluntário, PROCEDA-SE à remessa dos autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, eis que a 

presente sentença está sujeita ao reexame necessário.Após, com a baixa 

dos autos, nada sendo requerido pelas partes em 15 (quinze) dias, 

PROCEDA-SE ao arquivamento do feito, conforme preceitua o art. 1.006, 

da CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 91425 Nr: 3198-03.2018.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto, Chernenko do Nascimento 

Coutinho, André Fortini Mateus, Evandro Silva Salvador, Valdir Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3198-03.2018.811.0044 (Código 91425)

VISTO,

 INTIME-SE a Fazenda Pública executada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou outro meio eletrônico, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

 Se decorrido o prazo in albis, ENCAMINHEM-SE, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, os documentos listados no art. 3º, § 1º, do Provimento nº 

11/2017-CM para a confecção dos cálculos.

 Com a devolução dos cálculos, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor (RPV) de acordo com o cálculo apresentado, observando 

as formalidades legais, e instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando, em seguida, ao representante legal do Município 

executado, nos termos do art. 535, § 3º, inciso II, do NCPC.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, bem como CERTIFIQUE-SE a existência de 

custas pendentes, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, ambos da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29473 Nr: 2470-40.2010.811.0044

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosarinha Bezerra de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaristo Aragão Santos - 

OAB:24.498-PR, Larissa L. Piaceski - OAB:52154-PR

 Código nº 29473

Vistos.

 Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca dos petitórios e 

documentos de fls. 289/310 e 311/404.

Após, retornem os autos à conclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 51853 Nr: 1053-47.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Verdes Campos Ltda, Irene Teresa 

Gollin, Dário José Gollin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51853

Vistos.

 Verifico que o edital de citação de fls. 42, constou somente o nome dos 

executados Irene Teresa Gollin e Dário José Gollin, sendo que não houve 

citação da empresa Sementes Verdes Campos LTDA.

Dessa maneira, expeça-se edital de citação em nome da empresa 

executada Sementes Verdes Campos LTDA, com o prazo de 20 (vinte 

dias).

Outrossim, na hipótese de ausência de manifestação, nomeio, desde já, o 

defensor público desta comarca para atuar como curador dos 

executados. Nesta ocasião, abra-se vistas à Defensoria Pública para 

manifestação.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 91786 Nr: 3347-96.2018.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto, Chernenko do Nascimento 

Coutinho, André Fortini Mateus, Evandro Silva Salvador, Valdir Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3347-96.2018.811.0044 (Código 91786)

VISTO,

 INTIME-SE a Fazenda Pública executada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou outro meio eletrônico, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

 Se decorrido o prazo in albis, ENCAMINHEM-SE, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, os documentos listados no art. 3º, § 1º, do Provimento nº 

11/2017-CM para a confecção dos cálculos.

 Com a devolução dos cálculos, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor (RPV) de acordo com o cálculo apresentado, observando 

as formalidades legais, e instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando, em seguida, ao representante legal do Município 

executado, nos termos do art. 535, § 3º, inciso II, do NCPC.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, bem como CERTIFIQUE-SE a existência de 

custas pendentes, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, ambos da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 83206 Nr: 3861-83.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonson Leandro Gunsch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para condenar o 

MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de 

março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao 

ajuizamento da presente ação, no percentual vigente à época em que 

ocorrida a reestruturação da carreira da parte autora, o qual deverá incidir 

sobre todas as parcelas percebidas pela parte demandante no 

mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da parte requerente referido percentual.Considerando 

tratar-se de relação não-tributária, as parcelas vencidas deverão ser 

atualizadas monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na 

sentença e acrescidas de juros moratórios segundo a remuneração da 

caderneta de poupança, na forma do art. 1º=F, da Lei nº 9.494/97 com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09 (Precedente: RE nº 870.947/SE, 

repercussão geral).SEM custas por ser o requerido isento de acordo com 

o art. 460, da CNGC/MT. Entretanto, CONDENO-O ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor a 

ser apurado em sede da liquidação de sentença.Transcorrendo in albis o 

prazo para apresentação de recurso voluntário, PROCEDA-SE à remessa 

dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, eis 

que a presente sentença está sujeita ao reexame necessário.Após, com a 

baixa dos autos, nada sendo requerido pelas partes em 15 (quinze) dias, 

PROCEDA-SE ao arquivamento do feito, conforme preceitua o art. 1.006, 

da CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29777 Nr: 219-15.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Américo Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Bauermeister - 

OAB:7.328-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Processo nº 219-15.2011.811.0044 (Código 29777)

VISTO,

 Verifica-se que o pleito de fls. 250 possui caráter executório, de modo 

que imperioso que a parte postulante apresente os cálculos de 

atualização, de acordo com a exegese do art. 524, caput, do novel Código 

de Processo Civil c/c as disposições do art. 513, § 1º, do mesmo códex.

Assim, DETERMINO seja o causídico peticionante intimada para, querendo, 

em 15 (quinze) dias apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, sob pena de indeferimento do pedido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 87934 Nr: 1437-34.2018.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Lessim Simoes Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 INTIME-SE a Fazenda Pública executada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou outro meio eletrônico, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

 Se decorrido o prazo in albis, ENCAMINHEM-SE, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, os documentos listados no art. 3º, § 1º, do Provimento nº 

11/2017-CM para a confecção dos cálculos.

 Com a devolução dos cálculos, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor (RPV) de acordo com o cálculo apresentado, observando 

as formalidades legais, e instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando, em seguida, ao representante legal do Município 

executado, nos termos do art. 535, § 3º, inciso II, do NCPC.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, bem como CERTIFIQUE-SE a existência de 

custas pendentes, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, ambos da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 56889 Nr: 2369-61.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinéia Maria Ramos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de liquidação de sentença promovida por CLAUDINEIA MARIA 

RAMOS PEREIRA em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT, em que o 

requerente informou a realização de composição amigável com o ente 

requerido, postulando, assim, pela suspensão do feito até a efetiva 

quitação da avença (fls. 131/135v).

Pois bem.

Considerando que o acordo encontra-se subscrito pelos representantes 

das partes, os quais possuem bastantes poderes para a autocomposição, 

HOMOLOGO o acordo entabulado para que produza seus efeitos jurídicos 

e legais e, consequentemente, SUSPENDO o curso do feito, nos termos do 
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art. 922, caput, do Código de Processo Civil.

Por consectário lógico, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo 

provisório por seis (06) meses, ou ulterior manifestação das partes.

Decorrido o prazo do sobrestamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

autora para, em cinco (05) dias, manifestar requerendo o que entender de 

direito, sob pena de seu silêncio ser interpretado como anuência à 

extinção do feito, pelo cumprimento total do acordado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 50753 Nr: 2267-10.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ilma Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Recebo o cumprimento de sentença, na forma postulada.

 Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impuganação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

 Decorrido o prazo sem apresentaçaõ da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) sálarios mínímos, em 

conformidade com o art. 17, §1º da Lei nº 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art.443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

 Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60306 Nr: 682-15.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. R. BRESAN - COMERCIO DE BEBIDAS-ME, 

Tania Regina Bressan, Jose Passos Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio de Almeida 

Ribeiro - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

se manifestar quanto a certidão do Oficial de Justiça retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32650 Nr: 890-04.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Felisbino Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença movido por SEBASTIANA 

FELISBINO FERREIRA, em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, 

qualificados nos autos em epígrafe.

Analisando os autos, às fls. 179, o exequente informou o cumprimento 

integral da obrigação.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Extrai-se da fl. 179, que o executado/devedor procedeu ao pagamento 

integral da dívida, ora exigida.

Certo é que, a disciplina do art. 924, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil traz que a extinção da execução ocorre quando a obrigação for 

satisfeita, restando, como via de consequência, a perda do objeto da 

ação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com fundamento nos artigos 924, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil.

Sem custas processuais.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas anotações 

e baixas regulares.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 220 Nr: 510-40.1996.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Joaquim Miguel Solani Tornades, Maria Lucia 

Sgalli de Solani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sizuo Uemura, Helena Masako Tsumori 

Uemura, José Domingos de Souza, José Gomes Ferreira, Nazareno 

Gomes ferreira, Benta Gonçalves ferreira, Orides Paiola, Alzira Ranucci 

Paiola, Orgair Gonçalves de Faria, Jorge Corrêa Gomes, Julia Rufina de 

Jesus, Lauro Antonio Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Campos Fraga - 

OAB:24546/SP, José Ferreira da Silva - OAB:8191/MT, Luiz Ferreira 

da Silva - OAB:1357/MT, Milton Vizini Corrêa Junior - OAB:3076 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso José Urio Junior - 

OAB:16.407/MS, Eric Ritter - OAB:5.397-B, Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 VISTO,

 Tendo havido a baixa dos autos, CUMPRA-SE integralmente a sentença 

prolatada, observando o teor das decisões proferidas em instância 

superior.

Sem prejuízo, INTIMEM-SE as partes acerca da baixa dos autos.

Em nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, e certificado o integral 

cumprimento do comando judicial, ARQUIVEM-SE os autos, consoante 

determina o art. 1.006, da CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 50374 Nr: 1889-54.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Truck's Renovadora de Pneus Ltda, Ricardo 

Alessandro Lorenset

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGE ROBERTO BUZETI - 

OAB:10039/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por AGRO TRUCKS 

RENOVADORA DE PNEUS LTDA. em face do MUNICÍPIO DE 

PARANATINGA/MT, em que este, intimado para manifestar-se quanto ao 

pedido de execução, deixou o prazo para impugnação transcorrer in albis 

(fls. 100).

Desta feita, HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 96v/97.

Por conseguinte, ENCAMINHEM-SE, ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato 

Grosso, os documentos listados no art. 3º, § 1º, do Provimento nº 

11/2017-CM para a confecção dos cálculos.

 Com a devolução dos cálculos, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor (RPV) ou precatório judicial, de acordo com o cálculo 

apresentado, observando as formalidades legais, e instruindo-o com os 
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documentos necessários, encaminhando, em seguida, ao representante 

legal do Município executado, nos termos do art. 535, § 3º, inciso II, do 

NCPC.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32623 Nr: 863-21.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Nogueira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 VISTO,

 RENOVE-SE o expediente outrora expedido, bem como DILIGENCIE-SE 

junto ao departamento competente, a fim de viabilizar a expedição da 

requisição de pequeno valor.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 91779 Nr: 3343-59.2018.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto, Chernenko do Nascimento 

Coutinho, André Fortini Mateus, Evandro Silva Salvador, Valdir Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 INTIME-SE a Fazenda Pública executada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou outro meio eletrônico, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

 Se decorrido o prazo in albis, ENCAMINHEM-SE, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, os documentos listados no art. 3º, § 1º, do Provimento nº 

11/2017-CM para a confecção dos cálculos.

 Com a devolução dos cálculos, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor (RPV) de acordo com o cálculo apresentado, observando 

as formalidades legais, e instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando, em seguida, ao representante legal do Município 

executado, nos termos do art. 535, § 3º, inciso II, do NCPC.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, bem como CERTIFIQUE-SE a existência de 

custas pendentes, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, ambos da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 91432 Nr: 3204-10.2018.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto, Chernenko do Nascimento 

Coutinho, André Fortini Mateus, Evandro Silva Salvador, Valdir Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 INTIME-SE a Fazenda Pública executada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou outro meio eletrônico, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

 Se decorrido o prazo in albis, ENCAMINHEM-SE, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, os documentos listados no art. 3º, § 1º, do Provimento nº 

11/2017-CM para a confecção dos cálculos.

 Com a devolução dos cálculos, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor (RPV) de acordo com o cálculo apresentado, observando 

as formalidades legais, e instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando, em seguida, ao representante legal do Município 

executado, nos termos do art. 535, § 3º, inciso II, do NCPC.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, bem como CERTIFIQUE-SE a existência de 

custas pendentes, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, ambos da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 58359 Nr: 3292-87.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Recebo o cumprimento de sentença, na forma postulada.

 Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impuganação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

 Decorrido o prazo sem apresentaçaõ da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) sálarios mínímos, em 

conformidade com o art. 17, §1º da Lei nº 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art.443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

 Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73952 Nr: 3153-67.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dagoberto Carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 73952

Vistos.

 Intime-se a parte exequente para que apresente planilha de cálculo 

atualizada do valor do débito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 13085 Nr: 1753-38.2004.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACB, MLMdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Manoel Júnior - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Código nº 13085

Vistos.

 Tendo em vista que o atual defensor dativo da parte executada 

encontra-se impedido de exercer a advocacia, por decisão judicial, 

nomeio, para atuar em favor da parte, o Defensor Público atuante nesta 

comarca.
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Abra-se vistas à Defensoria para ciência desta decisão e para 

manifestação nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28452 Nr: 1447-59.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Djalma Carlos Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 91433 Nr: 3205-92.2018.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto, Chernenko do Nascimento 

Coutinho, André Fortini Mateus, Evandro Silva Salvador, Valdir Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 INTIME-SE a Fazenda Pública executada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou outro meio eletrônico, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

 Se decorrido o prazo in albis, ENCAMINHEM-SE, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, os documentos listados no art. 3º, § 1º, do Provimento nº 

11/2017-CM para a confecção dos cálculos.

 Com a devolução dos cálculos, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor (RPV) de acordo com o cálculo apresentado, observando 

as formalidades legais, e instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando, em seguida, ao representante legal do Município 

executado, nos termos do art. 535, § 3º, inciso II, do NCPC.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, bem como CERTIFIQUE-SE a existência de 

custas pendentes, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, ambos da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80113 Nr: 2271-71.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Edis de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT, Rhuan 

Thyego Pinheiro Torres - OAB:393.903SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Recebo o cumprimento de sentença, na forma postulada.

 Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impuganação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

 Decorrido o prazo sem apresentaçaõ da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) sálarios mínímos, em 

conformidade com o art. 17, §1º da Lei nº 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art.443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

 Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31543 Nr: 1971-22.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Lopes Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina P. Cardoso 

Zandonadi - Procuradora do INSS - OAB:5.319/MT

 Visto.

 Recebo o cumprimento de sentença, na forma postulada.

 Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impuganação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

 Decorrido o prazo sem apresentaçaõ da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) sálarios mínímos, em 

conformidade com o art. 17, §1º da Lei nº 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art.443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

 Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27514 Nr: 504-42.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michel Astrolli Salazar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 CUMPRA-SE o determinado no feito em apenso.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 57018 Nr: 2440-63.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denicia Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Processo nº 2440-63.2014.811.0014 (Código 57018)

VISTO,

 POSTERGO a apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença e 

DETERMINO seja a exequente intimada para, em cinco (05) dias, 

manifestar sobre a inclusão do presente feito no acordo entabulado com o 

ente requerido para os casos análogos.

Decorrido o prazo, com ou manifestação, VOLVAM-ME os autos 

conclusos para análise e deliberação cabível.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24531 Nr: 564-49.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 A par da inconsistência apontada pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência (fls. 135), DETERMINO seja transladada cópia dos cálculos de 

fls. 05 dos autos de embargos à execução nº 675-23.2015.811.0044 

(Código 60286) para o presente caderno processual.

Após, RENOVE-SE a solicitação ao DAP-TJMT, esclarecendo acerca da 

incongruência aferida, de modo a possibilitar a expedição do competente 

ofício requisitório e promover a prestação jurisdicional requestada pela 

parte exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com a brevidade urgida pelo caso, 

haja vista o caráter alimentar do crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 91780 Nr: 3344-44.2018.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto, Chernenko do Nascimento 

Coutinho, André Fortini Mateus, Evandro Silva Salvador, Valdir Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 INTIME-SE a Fazenda Pública executada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou outro meio eletrônico, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

 Se decorrido o prazo in albis, ENCAMINHEM-SE, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, os documentos listados no art. 3º, § 1º, do Provimento nº 

11/2017-CM para a confecção dos cálculos.

 Com a devolução dos cálculos, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor (RPV) de acordo com o cálculo apresentado, observando 

as formalidades legais, e instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando, em seguida, ao representante legal do Município 

executado, nos termos do art. 535, § 3º, inciso II, do NCPC.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, bem como CERTIFIQUE-SE a existência de 

custas pendentes, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, ambos da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 91431 Nr: 3203-25.2018.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto, Chernenko do Nascimento 

Coutinho, André Fortini Mateus, Evandro Silva Salvador, Valdir Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 INTIME-SE a Fazenda Pública executada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou outro meio eletrônico, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

 Se decorrido o prazo in albis, ENCAMINHEM-SE, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, os documentos listados no art. 3º, § 1º, do Provimento nº 

11/2017-CM para a confecção dos cálculos.

 Com a devolução dos cálculos, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor (RPV) de acordo com o cálculo apresentado, observando 

as formalidades legais, e instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando, em seguida, ao representante legal do Município 

executado, nos termos do art. 535, § 3º, inciso II, do NCPC.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, bem como CERTIFIQUE-SE a existência de 

custas pendentes, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, ambos da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24332 Nr: 367-94.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aquelei Tiorgenis Meert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 25/2009 (Código 24332)

VISTO,

 CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo para manifestação do executado 

acerca da avaliação realizada.

Após, VOLVAM-ME os autos conclusos para homologação da avaliação, 

ou demais deliberações urgidas pelo feito.

Sem prejuízo, ATENTE-SE, a secretaria, para que realize os atos de 

impulso que lhe compete, a fim de evitar conclusões desnecessárias e dar 

causa à morosidade processual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 56861 Nr: 2341-93.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nair Brito de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Processo nº. 2341-93.2014.811.0044 (Código nº 56861)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença movido por MARIA NAIR BRITO, em 

face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, qualificados nos autos em epígrafe.

Analisando os autos, verifica-se que, foi entabulado acordo entre as 

partes às fls. 159/163.

Vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes às fls. 160/163, e como via de 

consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do NCPC.

Consigno, por fim, que em eventual descumprimento da avença, a parte 

credora deverá manejar a execução por meio de cumprimento de 

sentença, o que, assinala-se, não traduzirá em prejuízos às partes.

Custas processuais e honorários advocatícios nos termos da avença.

Por fim, tendo as partes renunciado o prazo recursal, ARQUIVEM-SE os 

autos, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24522 Nr: 555-87.2009.811.0044
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 555-87.2009.811.0044 (Código 24522)

VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por EVANDRO SILVA 

SALVADOR em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em que este, 

intimado para manifestar, o exequente concordou com os cálculos 

apresentados pelo ente devedor (fls. 227/228).

Desta feita, HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 223v/225v.

Por conseguinte, ENCAMINHEM-SE, ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato 

Grosso, os documentos listados no art. 3º, § 1º, do Provimento nº 

11/2017-CM para a confecção dos cálculos.

 Com a devolução dos cálculos, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor (RPV) ou precatório judicial, de acordo com o cálculo 

apresentado, observando as formalidades legais, e instruindo-o com os 

documentos necessários, encaminhando, em seguida, ao representante 

legal do Município executado, nos termos do art. 535, § 3º, inciso II, do 

NCPC.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74614 Nr: 3428-16.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador, Renato Dias Coutinho Neto, 

André Fortini Mateus, Chernenko do Nascimento Coutinho, Valdir Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3428-16.2016.811.0044 (Código 74614)

VISTO,

 CUMPRA-SE o despacho retro.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 91430 Nr: 3202-40.2018.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto, Chernenko do Nascimento 

Coutinho, André Fortini Mateus, Evandro Silva Salvador, Valdir Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 INTIME-SE a Fazenda Pública executada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou outro meio eletrônico, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

 Se decorrido o prazo in albis, ENCAMINHEM-SE, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, os documentos listados no art. 3º, § 1º, do Provimento nº 

11/2017-CM para a confecção dos cálculos.

 Com a devolução dos cálculos, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor (RPV) de acordo com o cálculo apresentado, observando 

as formalidades legais, e instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando, em seguida, ao representante legal do Município 

executado, nos termos do art. 535, § 3º, inciso II, do NCPC.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, bem como CERTIFIQUE-SE a existência de 

custas pendentes, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, ambos da 

CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77052 Nr: 801-05.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilda Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 77052.

Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que a mídia aportada pelo requerido está 

corrompida.

Dessa maneira, intime-se o requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

carrear aos autor nova cópia da mídia de fls. 62. Nesta oportunidade, 

especifique o requerido as provas que pretende produzir ou diga se 

pretende o julgamento antecipado.

Decorrido o prazo, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestar, especificando as provas que pretende produzir ou 

diga se pretende o julgamento antecipado da lide.

Após, retornem os autos conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80916 Nr: 2711-67.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Lopes Kochan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 80916.

Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que a mídia aportada pelo requerido está 

corrompida.

Dessa maneira, intime-se o requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

carrear aos autor nova cópia da mídia de fls. 58. Nesta oportunidade, 

especifique o requerido as provas que pretende produzir ou diga se 

pretende o julgamento antecipado.

Decorrido o prazo, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestar, especificando as provas que pretende produzir ou 

diga se pretende o julgamento antecipado da lide.

Após, retornem os autos conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78099 Nr: 1319-92.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Barbosa Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Processo: 1319-92.2017.811.0044 (Código: 78099)

Vistos.

Intime-se o embargado para, querendo, apresentar manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68699 Nr: 1145-20.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Almeri Dalmaso, Alderi Marcos Dalmaso, Alisson Luiz 

Dalmaso, Alessandro Dalmaso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Henrique da Silva, Temístocles Nunes 

da Silva Sobrinho, Ires Matos Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clariciane Dalmaso - 

OAB:10.480/MT, Hugo Leonardo Garcia de Aquino - OAB:7691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA NAOMI YAMADA - 

OAB:22591, RONALDO GOMES NEVES - OAB:oab/pr 4853

 Processo nº 1145-20.2016.811.0044 (Código 68699)

VISTO,

Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por ALMERI DALMASO e 

outros em face de ROGERIO HENRIQUE DA SILVA e outros, já qualificados 

nos autos.

Denota-se que as partes compareceram aos autos conjuntamente, 

representadas por seus procuradores, oportunidade em que os autores 

informam a desistência da ação e os requeridos não se opõem à extinção 

do feito por essa razão (fls. 630/630v).

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Extrai-se dos autos que a parte autora requer a desistência da presente 

ação. Por sua vez, os requeridos, em mesma petição, declararam sua 

aquiescência à extinção do feito, sem resolução de mérito.

Diante do exposto, por não ser o caso de incidência do § 4º, do artigo 485, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido 

pela parte requerente. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC, revogando 

os efeitos da liminar anteriormente concedida.

Custas pelo autor, caso houver. Sem honorários advocatícios, porquanto 

renunciado pelas partes.

Renunciado ao prazo recursal, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 84102 Nr: 4298-27.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo Raiter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NORBERTO GRANDER - 

OAB:13669, José Roberto Oliveira Costa - OAB:6.456-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62158 Nr: 1530-02.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Aparecida Juvenal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para condenar o 

ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, 

no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da 

presente ação, no percentual vigente à época em que ocorrida a 

reestruturação da carreira da parte autora, o qual deverá incidir sobre 

todas as parcelas percebidas pela parte demandante no mencionado 

período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos 

da parte requerente referido percentual.Considerando tratar-se de relação 

não-tributária, as parcelas vencidas deverão ser atualizadas 

monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e 

acrescidas de juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de 

poupança, na forma do art. 1º=F, da Lei nº 9.494/97 com redação dada 

pela Lei nº 11.960/09 (Precedente: RE nº 870.947/SE, repercussão 

geral).SEM custas por ser o requerido isento de acordo com o art. 460, da 

CNGC/MT. Entretanto, CONDENO-O ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor a ser apurado 

em sede da liquidação de sentença.Transcorrendo in albis o prazo para 

apresentação de recurso voluntário, PROCEDA-SE à remessa dos autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, eis que a 

presente sentença está sujeita ao reexame necessário.Após, com a baixa 

dos autos, nada sendo requerido pelas partes em 15 (quinze) dias, 

PROCEDA-SE ao arquivamento do feito, conforme preceitua o art. 1.006, 

da CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54890 Nr: 929-30.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimara Maria Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por LUCIMARA 

MARIA BARBOSA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, já 

qualificados nos autos.

Pois bem.

Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora condenada 

ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença salarial 

decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do período não 

prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor (URV) da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados.

Em igual prazo, manifeste-se o ente executado quanto à pretensão de 

obrigação de fazer.

Sem prejuízo, a fim de evitar imbróglios processuais e zelando pela célere 

prestação jurisdicional, DETERMINO que o petitório referente ao 

cumprimento de sentença da verba honorária sucumbencial seja 

desentranhado deste caderno processual e distribuído em apartado, nos 

moldes do art. 509, § 1º, do novel Código de Processo Civil. Após, 

APENSEM-SE os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54005 Nr: 134-24.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Lessim Simoes Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 DETERMINO seja a parte exequente intimada para, em cinco (05) dias, 

manifestar sobre a inclusão do presente feito no acordo entabulado com o 

ente requerido para os casos análogos.

Decorrido o prazo, com ou manifestação, VOLVAM-ME os autos 

conclusos para análise e deliberação cabível.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53947 Nr: 77-06.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleomar Luiz da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, NOMEIO para a realização da perícia contábil, o perito 

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida 

Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com.Considerando 

que o feito encontra-se acobertado pelo pálio da justiça gratuita, os 

quesitos a serem respondidos e a distância da sede desta comarca do 

endereço do profissional, FIXO os honorários periciais em R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais).Após, não havendo impugnações, 

INTIME-SE, desde já, o Estado para juntar aos autos, no prazo impreterível 

de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da parte autora atualmente, 

bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 06/1994 e 

a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos da 

servidora, neste período, caso assim já não tenha sido procedido. 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade com o que 

dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. Com a juntada do laudo pericial, 

EXPEÇA-SE a competente requisição de pagamento dos honorários 

periciais encaminhando-se ao departamento competente para sua 

compensação.Por fim, a fim de evitar imbróglios processuais e zelando 

pela célere prestação jurisdicional, DETERMINO que o petitório referente ao 

cumprimento de sentença da verba honorária sucumbencial seja 

desentranhado deste caderno processual e distribuído em apartado, nos 

moldes do art. 509, § 1º, do novel Código de Processo Civil. Após, 

APENSEM-SE os autos.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53883 Nr: 11-26.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11-26.2014.811.0014 (Código 53883)

VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por JAIRO DE 

LIMA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, já qualificados nos autos.

Pois bem.

Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora condenada 

ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença salarial 

decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do período não 

prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor (URV) da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados.

Em igual prazo, manifeste-se o ente executado quanto à pretensão de 

obrigação de fazer.

Sem prejuízo, a fim de evitar imbróglios processuais e zelando pela célere 

prestação jurisdicional, DETERMINO que o petitório referente ao 

cumprimento de sentença da verba honorária sucumbencial seja 

desentranhado deste caderno processual e distribuído em apartado, nos 

moldes do art. 509, § 1º, do novel Código de Processo Civil. Após, 

APENSEM-SE os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55183 Nr: 1165-79.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zildete Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1165-79.2014.811.0044 (Código 55183)

VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por ZILDETE 

MARQUES DOS SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, já 

qualificados nos autos.

Pois bem. Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora 

condenada ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença 

salarial decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do 

período não prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor 

(URV) da data do efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados. Em igual 

prazo, manifeste-se o ente executado quanto à pretensão de obrigação 

de fazer.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31284 Nr: 1718-34.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genival Raimundo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença, na forma postulada.

Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 
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requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55172 Nr: 1155-35.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderléia Aparecida Dionezio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por VANDERLEIA 

APARECIDA DIONEZIO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, já 

qualificados nos autos.

Pois bem. Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora 

condenada ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença 

salarial decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do 

período não prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor 

(URV) da data do efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados. Em igual 

prazo, manifeste-se o ente executado quanto à pretensão de obrigação 

de fazer.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55025 Nr: 1041-96.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaide Epping Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por ADELAIDE 

EPPING NEVES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, já qualificados 

nos autos.

Pois bem. Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora 

condenada ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença 

salarial decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do 

período não prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor 

(URV) da data do efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados. Em igual 

prazo, manifeste-se o ente executado quanto à pretensão de obrigação 

de fazer.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54824 Nr: 882-56.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silma Piedade Nascimento dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por SILMA 

PIEDADE NASCIMENTO DOS SANTOS em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, já qualificados nos autos.

Pois bem.

Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora condenada 

ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença salarial 

decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do período não 

prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor (URV) da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados.

Em igual prazo, manifeste-se o ente executado quanto à pretensão de 

obrigação de fazer.

Sem prejuízo, a fim de evitar imbróglios processuais e zelando pela célere 

prestação jurisdicional, DETERMINO que o petitório referente ao 

cumprimento de sentença da verba honorária sucumbencial seja 

desentranhado deste caderno processual e distribuído em apartado, nos 

moldes do art. 509, § 1º, do novel Código de Processo Civil. Após, 

APENSEM-SE os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54820 Nr: 879-04.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denivaldo Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por DENIVALDO 

PEREIRA DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, já 

qualificados nos autos.

Pois bem.

Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora condenada 

ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença salarial 

decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do período não 

prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor (URV) da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 30 (trinta) dias, 
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manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados.

Em igual prazo, manifeste-se o ente executado quanto à pretensão de 

obrigação de fazer.

Sem prejuízo, a fim de evitar imbróglios processuais e zelando pela célere 

prestação jurisdicional, DETERMINO que o petitório referente ao 

cumprimento de sentença da verba honorária sucumbencial seja 

desentranhado deste caderno processual e distribuído em apartado, nos 

moldes do art. 509, § 1º, do novel Código de Processo Civil. Após, 

APENSEM-SE os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53821 Nr: 3024-67.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria madalena de Jesus Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por MARIA 

MADALENA DE JESUS ALVES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, já 

qualificados nos autos.

Pois bem.

Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora condenada 

ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença salarial 

decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do período não 

prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor (URV) da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados.

Em igual prazo, manifeste-se o ente executado quanto à pretensão de 

obrigação de fazer.

Sem prejuízo, a fim de evitar imbróglios processuais e zelando pela célere 

prestação jurisdicional, DETERMINO que o petitório referente ao 

cumprimento de sentença da verba honorária sucumbencial seja 

desentranhado deste caderno processual e distribuído em apartado, nos 

moldes do art. 509, § 1º, do novel Código de Processo Civil. Após, 

APENSEM-SE os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53652 Nr: 2847-06.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Felix Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por PAULO 

HENRIQUE FELIX MARTINS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, já 

qualificados nos autos.

Pois bem. Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora 

condenada ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença 

salarial decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do 

período não prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor 

(URV) da data do efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados. Em igual 

prazo, manifeste-se o ente executado quanto à pretensão de obrigação 

de fazer.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53961 Nr: 91-87.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cléia Loióla de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por CLEIA 

LOIOLA DE SOUZA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, já 

qualificados nos autos.

Pois bem.

Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora condenada 

ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença salarial 

decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do período não 

prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor (URV) da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados.

Em igual prazo, manifeste-se o ente executado quanto à pretensão de 

obrigação de fazer.

Sem prejuízo, a fim de evitar imbróglios processuais e zelando pela célere 

prestação jurisdicional, DETERMINO que o petitório referente ao 

cumprimento de sentença da verba honorária sucumbencial seja 

desentranhado deste caderno processual e distribuído em apartado, nos 

moldes do art. 509, § 1º, do novel Código de Processo Civil. Após, 

APENSEM-SE os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 85740 Nr: 368-64.2018.811.0044

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nerci Duarte de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGNE COMERCIO DE COLCHOES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAMIRIS DOMINGUES SILVA - 

OAB:22879/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 85740

Vistos.

Cite-se o requerido para levantar o depósito ou oferecer contestação, no 

prazo legal.

Decorrido o prazo da contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, retornem os autos conclusos.
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Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55264 Nr: 1232-44.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Moreira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1232-44.2014.811.0044 (Código 55264)

VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por JOANA 

MOREIRA FARIA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, já qualificados 

nos autos.

Pois bem. Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora 

condenada ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença 

salarial decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do 

período não prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor 

(URV) da data do efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados. Em igual 

prazo, manifeste-se o ente executado quanto à pretensão de obrigação 

de fazer.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53766 Nr: 2969-19.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michelle Salomão Moreira Silva Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 VISTO,

 RENOVE-SE a intimação da parte exequente para que, no prazo de cinco 

(05) dias, manifeste-se conforme determinado no despacho retro.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53930 Nr: 60-67.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Minatto Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por LEILA 

MINATTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, já qualificados nos 

autos.

Pois bem. Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora 

condenada ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença 

salarial decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do 

período não prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor 

(URV) da data do efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados. Em igual 

prazo, manifeste-se o ente executado quanto à pretensão de obrigação 

de fazer.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54026 Nr: 155-97.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 INTIME-SE a Fazenda Pública executada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou outro meio eletrônico, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

 Se decorrido o prazo in albis, ENCAMINHEM-SE, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, os documentos listados no art. 3º, § 1º, do Provimento nº 

11/2017-CM para a confecção dos cálculos.

 Com a devolução dos cálculos, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor (RPV) de acordo com o cálculo apresentado, observando 

as formalidades legais, e instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando, em seguida, ao representante legal do Município 

executado, nos termos do art. 535, § 3º, inciso II, do NCPC.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, bem como CERTIFIQUE-SE a existência de 

custas pendentes, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, ambos da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54026 Nr: 155-97.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enezio José de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por ENEZIO JOSÉ 

DE JESUS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, já qualificados nos 

autos.

Pois bem. Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora 

condenada ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença 

salarial decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do 

período não prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em 
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liquidação de sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor 

(URV) da data do efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados. Em igual 

prazo, manifeste-se o ente executado quanto à pretensão de obrigação 

de fazer.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54030 Nr: 159-37.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Lopes Kolling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por TEREZA 

LOPES KOLLING em face do ESTADO DE MATO GROSSO, já qualificados 

nos autos.

Pois bem. Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora 

condenada ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença 

salarial decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do 

período não prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor 

(URV) da data do efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados. Em igual 

prazo, manifeste-se o ente executado quanto à pretensão de obrigação 

de fazer.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70632 Nr: 1854-55.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da petição e 

documentos de fls. 134/136, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54867 Nr: 917-16.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Processo nº 917-16.2014.811.0044 (Código 54867)

VISTO,

 INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca das impugnações apresentadas pelo ente executado.

Sem prejuízo, MANIFESTE-SE a credora, em igual prazo, quando a inclusão 

do presente feito no acordo entabulado com o ente requerido para os 

casos análogos.

Decorrido o prazo, com ou manifestação, VOLVAM-ME os autos 

conclusos para análise e deliberação cabível.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53861 Nr: 3064-49.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everton Coldebella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 VISTO,

 RENOVE-SE a intimação da parte exequente para que, no prazo de cinco 

(05) dias, manifeste-se conforme determinado no despacho retro.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53684 Nr: 2879-11.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusineide David Figueiredo Mazucato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por CLEUSINEIDE 

DAVID FIGUEIREDO MAZUCATO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

já qualificados nos autos.

Pois bem. Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora 

condenada ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença 

salarial decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do 

período não prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor 

(URV) da data do efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados. Em igual 

prazo, manifeste-se o ente executado quanto à pretensão de obrigação 

de fazer.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53819 Nr: 3022-97.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 387 de 509



de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauri Müller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Neste particular, conforme determinado na sentença, o percentual devido, 

se houver, será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, esta deve ser feita por arbitramento, nos 

termos do artigo 509, inciso I, e seguintes, do NCPC. Desta feita, o cálculo 

a ser realizado pelo perito contador deve apurar o percentual 

correspondente à perda salarial do cargo da parte exequente, em razão 

da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data 

do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994, consignando, sobretudo, se já havida a incorporação desta 

diferença em ocasião oportuna, consoante alegada a fazenda 

executada.Deste modo, NOMEIO para a realização da perícia contábil, o 

perito MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na 

Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina 

Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 

9 9 7 2 - 0 0 9 1 ,  ( 6 6 )  9 6 2 2 - 9 9 6 7 ,  ( 6 6 )  8 4 2 2 - 8 1 3 8 , 

marciocontador@gmail.com.Considerando que o feito encontra-se 

acobertado pelo pálio da justiça gratuita, os quesitos a serem respondidos 

e a distância da sede desta comarca do endereço do profissional, FIXO os 

honorários periciais em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).Após, não 

havendo impugnações, INTIME-SE, desde já, o Estado para juntar aos 

autos, no prazo impreterível de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo 

da parte autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no 

período de 11/1993 até 06/1994 e a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos da servidora, neste período, caso assim já 

não tenha sido procedido. INTIMEM-SE as partes para, querendo, 

indicarem assistentes técnicos e formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, em conformidade com o que dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do 

NCPC. Com a juntada do laudo pericial, EXPEÇA-SE a competente 

requisição de pagamento dos honorários periciais encaminhando-se ao 

departamento competente para sua compensação.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53712 Nr: 2914-68.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilce Vieceli Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, não havendo impugnações, INTIME-SE, desde já, o Estado para 

juntar aos autos, no prazo impreterível de 30 (trinta) dias, a nomenclatura 

do cargo da parte autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, 

no período de 11/1993 até 06/1994 e a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos da servidora, neste período, caso assim já 

não tenha sido procedido. INTIMEM-SE as partes para, querendo, 

indicarem assistentes técnicos e formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, em conformidade com o que dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do 

NCPC. Com a juntada do laudo pericial, EXPEÇA-SE a competente 

requisição de pagamento dos honorários periciais encaminhando-se ao 

departamento competente para sua compensação.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55016 Nr: 1033-22.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, NOMEIO para a realização da perícia contábil, o perito 

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida 

Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com.Considerando 

que o feito encontra-se acobertado pelo pálio da justiça gratuita, os 

quesitos a serem respondidos e a distância da sede desta comarca do 

endereço do profissional, FIXO os honorários periciais em R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais).Após, não havendo impugnações, 

INTIME-SE, desde já, o Estado para juntar aos autos, no prazo impreterível 

de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da parte autora atualmente, 

bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 06/1994 e 

a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos da 

servidora, neste período, caso assim já não tenha sido procedido. 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade com o que 

dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. Com a juntada do laudo pericial, 

EXPEÇA-SE a competente requisição de pagamento dos honorários 

periciais encaminhando-se ao departamento competente para sua 

compensação.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53898 Nr: 26-92.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana Forgiarini Leles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, NOMEIO para a realização da perícia contábil, o perito 

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida 

Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com.Considerando 

que o feito encontra-se acobertado pelo pálio da justiça gratuita, os 

quesitos a serem respondidos e a distância da sede desta comarca do 

endereço do profissional, FIXO os honorários periciais em R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais).Após, não havendo impugnações, 

INTIME-SE, desde já, o Estado para juntar aos autos, no prazo impreterível 

de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da parte autora atualmente, 

bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 06/1994 e 

a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos da 

servidora, neste período, caso assim já não tenha sido procedido. 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade com o que 

dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. Com a juntada do laudo pericial, 

EXPEÇA-SE a competente requisição de pagamento dos honorários 

periciais encaminhando-se ao departamento competente para sua 

compensação.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 92435 Nr: 3638-96.2018.811.0044

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Luiz Batista, Rafael Lima Limeira, 

Alex dos Santos Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 
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MARTINS - OAB:21775/O, Carlézio Moreira da Silva - OAB:14.277

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 318, incisos II e III, do Código 

de Processo Penal, CONCEDO A PRISÃO DOMICILIAR ao indiciado 

GUILHERME LUIZ BATISTA, condicionada ao uso de tornozeleira 

eletrônica, para fins de monitoramento, devendo submeter-se às seguintes 

obrigações: (...) 07 - proibição de frequentar bares, casas noturnas e 

estabelecimentos congêneres; 08 - receber visita da fiscalização pela 

monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas 

orientações; 09- não ter nenhum tipo de comportamento que possa afetar 

o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente atos 

tendentes a desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a 

Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, causar estragos ao 

equipamento ou permitir que outrem o faça; 10- não causar danos 

propositais no equipamento (tornozeleira ou carregador de bateria); 11- 

informar, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se 

detectar falhas no equipamento; 12-conservar o equipamento; 13- 

recarregar a tornozeleira, de forma correta, todos os dias, devendo 

colocá-lo para recarregar ao primeiro sinal de carga baixa; 14 - 

comparecer, quando convocado, à Unidade Gestora de Monitoração 

Eletrônica.Ressalte-se que o descurnprimento de tais medidas acarretará 

prisão, revogação do benefício, retorno ao cumprimento da pena em 

regime fechado, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de 

descompromisso do apenado com o seu próprio processo de 

ressocialização, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso 

de responsabi l idade, seriedade e compromet imento do 

monitorado.Expeça-se alvará de soltura e termo compromisso, mediante a 

instalação de tornozeleira eletrônica, se por outro motivo não estiver 

preso, intimando-o que em caso de descumprimento de qualquer medida 

cautelar, será revogado o beneficio. Intimem-se o Ministério Público e a 

defesa acerca desta decisão.Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-66.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GERALDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) advogados(as) 

das partes dos termos da r. decisão proferida no ID 15393920.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62006 Nr: 1946-38.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. F. TURATTI - EPP, NEVILE LUIZ TURATTI, 

RAFAEL FERNANDES TURATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juscilene Vieira de Souza - 

OAB:7236, SANDRO MARTINHO TIEGS - OAB:8423-N/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7278, Russel Alexandre B. Maia - OAB:

 Execução Fiscal

Processo nº 1946-382012.811.0023

Código nº 62006

D E C I S Ã O

 Tendo em vista que a parte executada, até o presente momento não 

quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens a ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 11, da lei 

6.830/80, DEFIRO O PEDIDO DE PENHORA ON-LINE.

Em consulta realizada por esse Magistrado, O BLOQUEIO RESTOU 

PROCEDENTE, consoante comprovantes em anexo.

Assim, efetivado o bloqueio com sucesso, que valerá como auto de 

penhora, intime-se a parte executada, podendo a mesma apresentar 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, nos estritos termos permissivos 

legais (lei n.º 6.830/80, art. 16).

Apresentados embargos, certifique-se, intimando-se o exequente para se 

manifestar em igual prazo (art. 17, lei n.º 6.830/80).

Não havendo embargos, certifique-se, procedendo a liberação do 

montante ao credor, manifestando-se o exequente, no prazo de 5 dias.

Após, retornem os autos imediatamente conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 05 de novembro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84707 Nr: 1989-96.2017.811.0023

 AÇÃO: Insolvência Civil->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE AMANCIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBY DE CARVALHO - 

OAB:21568 MG

 Intime-se a parte autora para se manifestar quanto ao conteúdo de fls. 

200/206, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-60.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GETULHIO MOTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000436-60.2018.8.11.0023 Valor da causa: $8,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: GETULHIO MOTA DE SOUSA Endereço: Avenida Itamar Dias, n 

1419, Bairro Liberdade, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): 

GETULHIO MOTA DE SOUSA A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 22/11/2018 Hora: 14H:00MIN ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 
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fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 7 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-49.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANALVA NUNES COLARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000094-49.2018.8.11.0023 Valor da causa: $515.34 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANALVA NUNES 

COLARES Endereço: Rua Caiçara, 50, Bairro Aeroporto, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Endereço: CITIBANK S.A., 2 andar 1499, AVENIDA PAULISTA, BELA 

VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-920 Senhor(a): ANALVA NUNES 

COLARES A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação . sala de audiência, Data: 22/11/2018 às 14h:20min 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 7 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-29.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE ARAUJO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000451-29.2018.8.11.0023 Valor da causa: $10,429.42 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: IVANILDE ARAUJO DE SOUSA Endereço: RUA MARECHAL 

RONDON, S/N, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Endereço: SEPN 504, SN, Quadra 504, Edifício Ana Carolina, 

Salas 101 a 106, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-520 

Senhor(a): IVANILDE ARAUJO DE SOUSA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 22/11/2018 Hora: 14h:40min ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 
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justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 7 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-78.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000202-78.2018.8.11.0023 Valor da causa: $10,319.11 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CLEITO FERNANDES Endereço: Rua Presidente Getulio Vargas,, n 

121, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK S.A., 1.111, -2 andar, 

BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-920 Senhor(a): CLEITO 

FERNANDES A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 22/11/2018 Hora: 

16h:00min ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 7 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-63.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000203-63.2018.8.11.0023 Valor da causa: $10,318.21 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CLEITO FERNANDES Endereço: Rua Presidente Getulio Vargas,, n 

121, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK S.A., 1.111, -2 andar, 

BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-920 Senhor(a): CLEITO 

FERNANDES A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 22/11/2018 Hora: 

16:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 
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confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 7 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-48.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000204-48.2018.8.11.0023 Valor da causa: $10,317.30 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CLEITO FERNANDES Endereço: Rua Presidente Getulio Vargas,, n 

121, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK S.A., 1.111, -2 andar, 

BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-920 Senhor(a): CLEITO 

FERNANDES A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 22/11/2018 Hora: 

16:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 7 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 179348 Nr: 8759-04.2018.811.0013

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Juiz de Direito e Diretor do Forum da Comarca de Pontes 

e Lacerda-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA SOUZA FREITAS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HERON DE PAULA 

GUERREIRO - OAB:15407, Lafayette Garcia Novaes Sobrinho - 

OAB:6842/MT

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente Processo Administrativo 

Disciplinar.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 

da CGJ/MT.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.CUMPRA-SE.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002131-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALVES E MACHADO NASCIMENTO ADVOGADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAFAEL SALES TOSCANO OAB - DF34896 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA AGUETONI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA BABKA OAB - SP303464 (ADVOGADO(A))

 

Informação do Leilão - Agendamento anexo

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002131-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALVES E MACHADO NASCIMENTO ADVOGADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SALES TOSCANO OAB - DF34896 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA AGUETONI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA BABKA OAB - SP303464 (ADVOGADO(A))

 

Informação do Leilão - Agendamento anexo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001966-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BRAZ MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

L A C E R D A  C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  P r o c e s s o : 

1001966-32.2018.8.11.0013; Valor causa: $11,448.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que a Contestação foi apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, 

abro vista a parte autora para impugnação. Pontes e Lacerda, 7 de 

novembro de 2018 LIGIA MAGNA SILVA E MACHADO DOS REIS Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002345-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ROBERTO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação foi apresentada dentro do prazo 

legal. Nesse sentido, abro vista a parte autora para impugnação. Pontes e 

Lacerda/MT, 07 de novembro de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos 

Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002073-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIR BORSATTI RUFATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação foi apresentada dentro do prazo 

legal. Nesse sentido, abro vista a parte autora para impugnação. Pontes e 

Lacerda/MT, 07 de novembro de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos 

Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002286-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MAXWELL ASSUNCAO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos autos é 

tempestiva. Nesse sentido, abro vista a parte autora para impugnação. 

Pontes e Lacerda/MT, 07 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001959-40.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA BAZAGLIA DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação foi apresentada dentro do prazo 

legal. Nesse sentido, abro vista a parte autora para impugnação. Pontes e 

Lacerda/MT, 07 de novembro de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos 

Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001960-25.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação foi apresentada dentro do prazo 

legal. Nesse sentido, abro vista a parte autora para impugnação. Pontes e 

Lacerda/MT, 07 de novembro de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos 

Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001961-10.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER LEANDRO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação foi apresentada dentro do prazo 

legal. Nesse sentido, abro vista a parte autora para impugnação. Pontes e 

Lacerda/MT, 07 de novembro de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos 

Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001969-84.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMAR LUIS RECO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação foi apresentada dentro do prazo 

legal. Nesse sentido, abro vista a parte autora para impugnação. Pontes e 

Lacerda/MT, 07 de novembro de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos 

Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002001-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIA DE FATIMA REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação foi apresentada dentro do prazo 
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legal. Nesse sentido, abro vista a parte autora para impugnação. Pontes e 

Lacerda/MT, 07 de novembro de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos 

Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-67 RESTAURAÇÃO DE AUTOS

Processo Número: 1002117-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDER ALBARTH DA SILVA (PARTE AUTORA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DANTAS DOS SANTOS ENCENHA OAB - MT0009978S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUDA ELETRO LTDA - ME (PARTE RÉ)

 

INICIAL EM PDF

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001967-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ALVES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a contestação é tempestiva. Nesse sentido abro 

vista a parte autora para impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 07 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002068-54.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA VASCONCELOS DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a contestação é tempestiva. Nesse sentido abro 

vista a parte autora para impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 07 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002109-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PEREIRA DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a contestação é tempestiva. Nesse sentido abro 

vista a parte autora para impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 07 de 

novembro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60338 Nr: 678-13.2011.811.0013

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Regina Travagini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cemi Alves de Jesus - 

OAB:4264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Cristina Barbato da 

Silva - OAB:9504/MT, RONALDO MOREIRA DIAS - OAB:OAB/MT 14.279

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

citar o executado, para que no prazo de 3 (três) dias, pague a importância 

de R$ 337.242,27 (trezentos e trinta sete mil e duzentos e quarenta e dois 

reais e vinte sete centavos), ou que no mesmo prazo, nomeie bens a 

penhora, suficientes para garantir a execução, sob pena de serem 

penhorados tantos quantos bastem pelo Sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58730 Nr: 4296-97.2010.811.0013

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Rodrigues de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Lenzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

INTIMAR o executado, para que no prazo de 15 (quinze) dias, efetive o 

pagamento da divida no valor de R$ 1.905,62 (um mil e novecentos e cinco 

reais e sessenta e dois centavos), sob pena de multa de dez por cento e, 

pagamentos dos honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento), conforme art.523 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61223 Nr: 1563-27.2011.811.0013

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Elétrica do Madeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusebio, 

José Francisco Brito Eusebio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:15744-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Redigolo 

Novaes - OAB:100882

 Certifico que o presente Embargos de Declaração juntado aos autos é 

tempestivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60667 Nr: 1007-25.2011.811.0013

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Elétrica do Madeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guaporé Pecuária S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charbel Carloni Salzedas - 

OAB:213865, Murilo de Oliveira Filho - OAB:15744-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilton Santos da Silva - 

OAB:11794/MT, Newman Pereira Lopes - OAB:7293/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte requerida para que efetue o pagamento do valor 

remanescente conforme fls.986/v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53255 Nr: 4567-43.2009.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Gomes Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHEANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes
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 Cod. Proc.: 92737 Nr: 4033-26.2014.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ferragens Ribeiro Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleunir da Silva Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar as partes para manifestarem acerca da retorno dos autos à 

primeira instância.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157776 Nr: 11750-84.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. S. SANTOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): W. S. SANTOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, 

CNPJ: 10618194000147, Inscrição Estadual: 13.366.786-3. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de W. S. SANTOS - 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 630/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 3.584,23 - Valor Atualizado: R$ 3.584,23 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Defiro o requerido, cite-se por edital. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 05 de novembro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133956 Nr: 858-19.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASdJ, MEJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEVAIR PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

02752635176, Rg: 2009312-8, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 684,49 (Seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e 

nove centavos)

Resumo da Inicial: MARCOS EDUARDO JESUS DA SILVA, menor impúbere, 

representado por sua mãe biológica a Srª. ANGÉLICA SILVA DE JESUS, 

brasileira, solteira, inscrita na cédula de identidade tipo RG sob o nº 

2492803-8 SSP/MT e do CPF/MF sob o nº 050.442.821-70, residente e 

domiciliada na Rua Luiz Carlos Soares, nº. 543, Bairro Jardim Santa Fé, em 

Pontes e Lacerda/MT, CEP nº. 78.250-000, número de celular: (65) 9 

9692-2372, vem à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu 

procurador infra-assinado, com escritório profissional situado nesta 

cidade de Pontes e Lacerda/MT, propor a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA pelo rito do Artigo 528, § 3º do CPC em em 

face de ADEVAIR PEREIRA DA SILVA, brasileiro, inscrito na Cédula de 

Identidade tipo RG 2009312-8 e CPF/MF sob o nº 027.526.351- 76, número 

de celular (65) 9 9692-8032, com endereço na Rua Antônio Bento Neto , nª 

1480, Bairro Santa Cruz, podendo ainda ser encontrado na Funilaria do 

Tonico, nesta cidade, pelos motivos que passa a expor:Verifica-se que o 

exequente é filho do executado, conforme cópia da certidão de 

nascimento anexa. Sendo assim, o exequente, neste ato é representado 

por sua genitora por ser menor de idade. Ademais, a representante do 

exequente propôs uma ação alimentos, guarda e visita, onde foi 

homologado Procedimento nº. 65058/2015 no Núcleo Permanente de 

Métodos Consensuais de Conflitos de Pontes e Lacerda/MT, em que o 

executado assumiu de pagar o equivalente a 25,38% do salário mínimo, 

que atualmente perfaz o montante de R$ 237,81 (duzentos e trinta e sete 

reais e oitenta e um centavos), a ser pago até o dia 20 (vinte) de cada 

mês, além de arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas 

referente a tratamento médico, medicamentos, dentistas, material escolar, 

vestuário, desde que comprovados por receita e recibo, conforme cópia 

de documento anexo. Ocorre que o executado não vem cumprindo com o 

pactuado, estando inadimplente desde janeiro de 2016.

Despacho/Decisão: Defiro o requerido, cite-se por edital. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 05 de novembro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002569-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P.E.M. MACHADO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002569-08.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: P.E.M. MACHADO. Vistos. INTIME-SE a parte 

autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, devidamente vinculada nos autos, bem como da cópia do 

contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado 

entre as partes, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos 

do art. 321, parágrafo único, do NCPC. Após o decurso do prazo, à 
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conclusão. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 06 de novembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002560-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO INZABRALDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002560-46.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. 

REQUERIDO: RODRIGO INZABRALDE. Vistos. INTIME-SE a parte 

autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 06 de 

novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002560-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO INZABRALDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002560-46.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. 

REQUERIDO: RODRIGO INZABRALDE. Vistos. INTIME-SE a parte 

autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 06 de 

novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002560-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO INZABRALDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002560-46.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. 

REQUERIDO: RODRIGO INZABRALDE. Vistos. INTIME-SE a parte 

autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 06 de 

novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000655-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIMAR APARECIDO ELIZARDO DOS SANTOS - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000655-06.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$15,650.38; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

conforme certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de ID 16186470, e 

com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abro vista à parte autora para 

manifestação. Pontes e Lacerda, 7 de novembro de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000652-51.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARIA DE QUEIROZ OLIVEIRA PEREIRA (AUTOR(A))

CLEUDETE APARECIDA QUEIROZ DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA MORAIS SANTOS OAB - MT19453-O (ADVOGADO(A))

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B 

(ADVOGADO(A))

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLESIO QUEIROZ DE OLIVEIRA (RÉU)

CLAUDIA MARIA QUEIROZ OLIVEIRA (RÉU)

PAULO AFONSO DE QUEIROZ OLIVEIRA (RÉU)

CLEUSIMAR DE QUEIROZ OLIVEIRA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão ser intimadas pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agenda informo a data 15 DE 

FEVEREIRO de 2019, às 16:00 horas, para realização de Sessão. Do que 

para constar lavrei presente certidão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000652-51.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARIA DE QUEIROZ OLIVEIRA PEREIRA (AUTOR(A))

CLEUDETE APARECIDA QUEIROZ DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA MORAIS SANTOS OAB - MT19453-O (ADVOGADO(A))

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B 

(ADVOGADO(A))

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLESIO QUEIROZ DE OLIVEIRA (RÉU)

CLAUDIA MARIA QUEIROZ OLIVEIRA (RÉU)

PAULO AFONSO DE QUEIROZ OLIVEIRA (RÉU)

CLEUSIMAR DE QUEIROZ OLIVEIRA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão ser intimadas pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agenda informo a data 15 DE 

FEVEREIRO de 2019, às 16:00 horas, para realização de Sessão. Do que 

para constar lavrei presente certidão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000652-51.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARIA DE QUEIROZ OLIVEIRA PEREIRA (AUTOR(A))

CLEUDETE APARECIDA QUEIROZ DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA MORAIS SANTOS OAB - MT19453-O (ADVOGADO(A))

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B 

(ADVOGADO(A))

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLESIO QUEIROZ DE OLIVEIRA (RÉU)

CLAUDIA MARIA QUEIROZ OLIVEIRA (RÉU)
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PAULO AFONSO DE QUEIROZ OLIVEIRA (RÉU)

CLEUSIMAR DE QUEIROZ OLIVEIRA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão ser intimadas pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agenda informo a data 15 DE 

FEVEREIRO de 2019, às 16:00 horas, para realização de Sessão. Do que 

para constar lavrei presente certidão.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002144-78.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

STELLI KAREN DE FREITAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINO PEREIRA BARCELOS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002144-78.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$954.00; Tipo: Cível; Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120)/

[CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, a manifestação 

de ID 16294334 é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista a parte autora para que se manifeste, em 5 

(cinco) dias, ocasião em que não poderá, contudo, juntar novos 

documentos, sob pena de desentranhamento. Pontes e lacerda, 7 de 

novembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) -Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE 

PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001643-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

B. P. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. O. S. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001643-27.2018.8.11.0013 AUTOR: 

BANCO PAN S.A. RÉU: FRANCISCA OLGA SOARES ROCHA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR 

promovida pelo BANCO PAN S.A. contra FRANCISCA OLGA SOARES 

ROCHA, sob a alegação de que celebrou com a parte requerida um 

contrato de financiamento, concedendo um crédito a ser pago em 48 

(quarenta e oito) parcelas mensais. Afirma que o veículo adquirido é da 

marca: Honda, Modelo: NXR 160 0P BASICO BROS, CHASSI 

9C2KD1000JR102546, ano de fabricação 2017 e modelo 2018, Cor: 

branca, Placa: QCS 5005, RENAVAM: 01156047762. Sustenta o autor, em 

apertada síntese, que a parte requerida não cumpriu com as obrigações 

das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da prestação 

com vencimento a partir de 05/03/2018, o que deu ensejo ao vencimento 

antecipado das demais, importando de forma atualizada, no valor total, 

líquido e certo de R$ 12.159,15 (doze mil, cento e cinquenta e nove reais e 

quinze centavos). Em arremate, asseverou que o valor supracitado é o 

mesmo para fins de purgação da mora. Juntou aos autos notificação 

extrajudicial que foi entregue no endereço do contrato, pugnando pela 

concessão de mandado liminar de busca e apreensão do veículo 

mencionado ante a mora da parte requerida. A liminar foi deferida, 

consoante decisão de id. id. 14661446. Após a efetivação da liminar e 

citação da ré (id. 14838104), a contestação foi apresentada (id. 

15185207). Em suma, a ré não nega o inadimplemento contratual, todavia, 

fez proposta de pagamento, requerendo, por fim, o acolhimento de sua 

pretensão ou a improcedência do pedido inaugural. Juntou a seguir 

comprovante de endereço, rendimentos e declaração de pobreza. No 

prazo para impugnar a contestação, o autor se manifestou juntada da guia 

do oficial de justiça. E os autos vieram conclusos. É o relatório, 

fundamento e decido. A ré foi constituída regularmente em mora, por meio 

da notificação de id. 14560875 – pág 2. Diante de tal constatação, deve 

ser reputada válida e eficaz a finalidade perseguida pelo ato jurídico 

comprobatório da mora que tem por escopo dar ciência ao devedor 

fiduciante da existência da dívida contratual, salvo comprovação de prévia 

e inequívoca comunicação da alteração contratual relativo ao endereço do 

réu, promovida por este ao autor, o que inexiste na hipótese. Em suma, 

impende destacar, a comprovação da mora restou plenamente 

demonstrada quando da propositura da ação. Diante disso, não havendo o 

depósito da integralidade da dívida pendente, no prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da execução da liminar, e, por outro lado, restando devidamente 

comprovada a mora e o inadimplemento da obrigação pelo devedor, a 

procedência do pedido inaugural é medida que se impõe. Destaco que não 

se afigura como ato legítimo este juízo aceitar proposta de parcelamento 

em favor do credor fiduciário não estabelecido na legislação especial de 

regência. Ademais, não houve acordo expresso ou tácito entre as partes 

na forma proposta pela ré, de modo que a procedência do pedido 

inaugural é medida de rigor. Ante o exposto e tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação de busca e 

apreensão – alienação fiduciária em garantia – proposta pelo BANCO PAN 

S.A contra FRANCISCA OLGA SOARES ROCHA, com resolução de mérito, 

nos termos do Decreto-lei nº 911/69 e do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, o que faço para consolidar a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem nas mãos do autor. CONFIRMO a liminar 

deferida na decisão de ref. 14661446. PROCEDA-SE a exclusão da 

restrição à circulação do veículo apreendido, por meio do sistema 

informatizado Renajud, nos termos do art. 3º, §9, do Decreto-lei 911/69. 

DEFIRO a gratuidade da justiça em favor da ré, na forma do art. 98, 

“caput”, do NCPC. CONDENO a ré ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.220,00 

(mil, duzentos e vinte reais), com base no art. 82, §2º, c/c art. 85, §2º, 

incisos I a IV, do NCPC, ficando, todavia, sob condição suspensiva de 

exigibilidade (art. 98, §3º, do NCPC). Dispensado o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. Oportunamente, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado e, após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Por fim, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. Pontes e Lacerda, 6 de novembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001643-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

B. P. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. O. S. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001643-27.2018.8.11.0013 AUTOR: 

BANCO PAN S.A. RÉU: FRANCISCA OLGA SOARES ROCHA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR 

promovida pelo BANCO PAN S.A. contra FRANCISCA OLGA SOARES 

ROCHA, sob a alegação de que celebrou com a parte requerida um 

contrato de financiamento, concedendo um crédito a ser pago em 48 

(quarenta e oito) parcelas mensais. Afirma que o veículo adquirido é da 

marca: Honda, Modelo: NXR 160 0P BASICO BROS, CHASSI 

9C2KD1000JR102546, ano de fabricação 2017 e modelo 2018, Cor: 

branca, Placa: QCS 5005, RENAVAM: 01156047762. Sustenta o autor, em 

apertada síntese, que a parte requerida não cumpriu com as obrigações 

das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da prestação 

com vencimento a partir de 05/03/2018, o que deu ensejo ao vencimento 

antecipado das demais, importando de forma atualizada, no valor total, 

líquido e certo de R$ 12.159,15 (doze mil, cento e cinquenta e nove reais e 

quinze centavos). Em arremate, asseverou que o valor supracitado é o 

mesmo para fins de purgação da mora. Juntou aos autos notificação 

extrajudicial que foi entregue no endereço do contrato, pugnando pela 

concessão de mandado liminar de busca e apreensão do veículo 

mencionado ante a mora da parte requerida. A liminar foi deferida, 

consoante decisão de id. id. 14661446. Após a efetivação da liminar e 

citação da ré (id. 14838104), a contestação foi apresentada (id. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 397 de 509



15185207). Em suma, a ré não nega o inadimplemento contratual, todavia, 

fez proposta de pagamento, requerendo, por fim, o acolhimento de sua 

pretensão ou a improcedência do pedido inaugural. Juntou a seguir 

comprovante de endereço, rendimentos e declaração de pobreza. No 

prazo para impugnar a contestação, o autor se manifestou juntada da guia 

do oficial de justiça. E os autos vieram conclusos. É o relatório, 

fundamento e decido. A ré foi constituída regularmente em mora, por meio 

da notificação de id. 14560875 – pág 2. Diante de tal constatação, deve 

ser reputada válida e eficaz a finalidade perseguida pelo ato jurídico 

comprobatório da mora que tem por escopo dar ciência ao devedor 

fiduciante da existência da dívida contratual, salvo comprovação de prévia 

e inequívoca comunicação da alteração contratual relativo ao endereço do 

réu, promovida por este ao autor, o que inexiste na hipótese. Em suma, 

impende destacar, a comprovação da mora restou plenamente 

demonstrada quando da propositura da ação. Diante disso, não havendo o 

depósito da integralidade da dívida pendente, no prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da execução da liminar, e, por outro lado, restando devidamente 

comprovada a mora e o inadimplemento da obrigação pelo devedor, a 

procedência do pedido inaugural é medida que se impõe. Destaco que não 

se afigura como ato legítimo este juízo aceitar proposta de parcelamento 

em favor do credor fiduciário não estabelecido na legislação especial de 

regência. Ademais, não houve acordo expresso ou tácito entre as partes 

na forma proposta pela ré, de modo que a procedência do pedido 

inaugural é medida de rigor. Ante o exposto e tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação de busca e 

apreensão – alienação fiduciária em garantia – proposta pelo BANCO PAN 

S.A contra FRANCISCA OLGA SOARES ROCHA, com resolução de mérito, 

nos termos do Decreto-lei nº 911/69 e do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, o que faço para consolidar a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem nas mãos do autor. CONFIRMO a liminar 

deferida na decisão de ref. 14661446. PROCEDA-SE a exclusão da 

restrição à circulação do veículo apreendido, por meio do sistema 

informatizado Renajud, nos termos do art. 3º, §9, do Decreto-lei 911/69. 

DEFIRO a gratuidade da justiça em favor da ré, na forma do art. 98, 

“caput”, do NCPC. CONDENO a ré ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.220,00 

(mil, duzentos e vinte reais), com base no art. 82, §2º, c/c art. 85, §2º, 

incisos I a IV, do NCPC, ficando, todavia, sob condição suspensiva de 

exigibilidade (art. 98, §3º, do NCPC). Dispensado o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. Oportunamente, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado e, após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Por fim, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. Pontes e Lacerda, 6 de novembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000514-84.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMIR FERNANDES MORALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICEZIA FERNANDES MORALES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000514-84.2018.8.11.0013; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Administração de Herança]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins, Nos termos do art. 

162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA 

PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento. Pontes e Lacerda, 7 de novembro de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 135459 Nr: 1673-16.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matecnorte Materiais de Construção Ltda, Claudio Alves 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvana Bevilaqua dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intimo o advogado da parte autora a proc r edeo preparo da Carta 

Precatória, bem como comprovar a sua distribuição nos autos, no prazo 

de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154590 Nr: 10208-31.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO NAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão do feito. Assim, 

com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos à parte 

autora para se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 155310 Nr: 10510-60.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO LIMA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 141636 Nr: 4334-65.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDANIL DA SILVA LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150582 Nr: 8265-76.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEOVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101537 Nr: 2743-39.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISABETH CABRAL DA SILVA - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte exequente sem que 

houvesse manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, encaminho os autos à expedição, para que se proceda à 

sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo legal, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 33343 Nr: 813-98.2006.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Pinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em razão da comprovação dos pagamentos dos 

ofícios requisitórios expedidos nos autos, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimo a parte exequente para que informe os dados 

bancários para expedição de alvará, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 152806 Nr: 9334-46.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 146213 Nr: 6258-14.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI ANIBAL DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pâmela Moringo de Souza - 

OAB:21802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em razão da comprovação dos pagamentos dos 

ofícios requisitórios expedidos nos autos, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimo a parte exequente para que informe os dados 

bancários para expedição de alvará, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157451 Nr: 11595-81.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO FERREIRA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 98960 Nr: 1627-95.2015.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenil Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirlene Souza Vicente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luiz Gomes da Silva - 

OAB:17.690/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte autora sem que 

houvesse manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, encaminho os autos à expedição, para que se proceda à 

sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo legal, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118782 Nr: 3139-79.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA MARIA MOREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em razão da comprovação dos pagamentos dos 

ofícios requisitórios expedidos nos autos, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimo a parte exequente para que informe os dados 

bancários para expedição de alvará, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 47314 Nr: 3992-69.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em razão da comprovação dos pagamentos dos 

ofícios requisitórios expedidos nos autos, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimo a parte exequente para que informe os dados 

bancários para expedição de alvará, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 151730 Nr: 8769-82.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Carlos Lopes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125793 Nr: 6154-56.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inácio Rezende de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Lopes do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo concedido à parte executada 

para pagamento voluntário sem que houvesse manifestação. Assim, com 

amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos à parte 

exequente para que se manifeste, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119194 Nr: 3260-10.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F.M.C. CENTER CAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Albuquerque Dutra Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte exequente sem que 

houvesse manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, encaminho os autos à expedição, para que se proceda à 

sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo legal, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 158228 Nr: 11940-47.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de dez dias.

3ª Vara

Portaria

PORTARIA nº 05/2018/GAB/3VPL

Regulamenta a realização de cursos educacionais à distância pelos 

reeducandos do Centro de Detenção Provisória da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.

O Exmo. Sr. Dr. Elmo Lamoia de Moraes, Juiz de Direito e Corregedor da 

Unidade Prisional da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar e disciplinar a realização 

de cursos educacionais à distância pelos reeducandos do Centro de 

Detenção Provisória da Comarca de Pontes e Lacerda/MT;

CONSIDERANDO a necessidade de compatibilizar a metodologia de ensino 

à distância com as especificidades locais do Centro de Detenção 

Provisória, em especial à carga horária e sua respectiva fiscalização, 

porquanto tais cursos são elaborados visando público que se encontra em 

liberdade;

CONSIDERANDO a existência de duas salas de aula na unidade prisional, 

em pleno funcionamento e com oferta regular de cursos de ensino 

presencial de todos os graus de educação, inclusive de ensino 

profissionalizante;

CONSIDERANDO o disposto nos art. 126 da Lei de Execuções Penais (Lei 

nº 7.210/84) e na Seção 34 da CNGCJ-TJMT;

RESOLVE:

Art. 1º - Aos reeducandos reclusos no Centro de Detenção Provisória da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT é assegurada a realização de cursos 

educacionais por metodologia de ensino à distância (EAD), em formato 

físico (papel), na forma desta Portaria.

Parágrafo único – É vedada a realização de cursos de ensino à distância 

por meio de plataformas eletrônicas/virtuais, em razão da ausência de 

estrutura tecnológica no estabelecimento prisional e de meios de aferição 

da frequência e do estudo.

Art. 2º - Antes de dar início aos estudos, deverá o recuperando, por 

intermédio de advogado constituído ou da Defensoria Pública, apresentar 

nos autos do seu processo executivo de pena um Plano de Estudo, 

indicando o curso que pretende cursar, carga horária diária e total, ementa 

e autoridade educacional certificadora.

§1º - Somente serão admitidos cursos de ensino fundamental, médio 

(inclusive profissionalizante), superior ou de requalificação profissional, 

vedada a realização de cursos diversos ou não relacionados ao ensino 

regular ou profissionalizante.

§2º - A carga horária total do curso será dividida de acordo com o limite 

máximo diário previsto no art. 5º, §3º, desta Portaria, para fins de 

definição da data de término do curso.

§3º - Após parecer do Ministério Público, o Juízo da Execução decidirá 

quanto ao pedido, deferindo-o, indeferindo-o ou determinando 

adequações, se necessário.

Art. 3º - Deferido o Plano de Estudo, o recuperando dará início ao curso 

no prazo de 30(trinta) dias, sob pena de caducidade do deferimento.

Art. 4º - O material de estudo será introduzido e retirado da unidade 

prisional por intermédio exclusivo da Administração do Centro de Detenção 

Provisória, mediante entrega pelos Correios ou por familiares.

Parágrafo único – É vedada a entrega direta de material de estudo 

diretamente pelos familiares ao recuperando.

Art. 5º - O estudo será realizado exclusivamente na sala de aula, 

preferencialmente no mesmo horário, todos os dias úteis, vedado o estudo 

aos domingos e feriados.

§1º - Incumbe à Administração do Centro de Detenção Provisória fiscalizar 

a efetiva carga horária diária de estudo.

§2º - Excepcionalmente pode a Administração do Centro de Detenção 

Provisória autorizar que o estudo se realize em local diverso da sala de 

aula, desde que haja efetiva fiscalização da carga horária diária de 

estudo.

§3º - A carga horária máxima de estudo será de 4 (quatro) horas diárias 

para os reeducandos que exclusivamente estudam, e de 2 (duas) horas 

diárias para os reeducandos que estudam e trabalham.

§4º - É vedada a realização simultânea de mais de um curso, seja à 

distância, seja presencial.

Art. 6º - A comprovação para fins de remição da pena se dará mediante 

certidão emitida pela Administração da Unidade Prisional, com informação 

do exato horário das atividades de ensino em cada dia, e com a assinatura 

do servidor responsável pela fiscalização em cada data (tal como uma 

"folha de ponto").

Parágrafo único – A remição somente será concedida após a conclusão 

com êxito do curso, mediante apresentação do certificado 

correspondente; em caso de não conclusão do curso as horas estudadas 

não serão computadas para fins de remição da pena.

Art. 7º - A realização de cursos em desacordo com o previsto nesta 

Portaria não será computada para fins de remição da pena.

Art. 8º - A leitura de livros não acarreta remição da pena, por ausência de 

biblioteca, estrutura física ou recursos humanos para implantação de 

programa de remição pela leitura nesta Comarca.

Art. 9º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser publicada no 

DJe, encaminhando-se cópia à Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, à OAB/MT, à Defensoria Pública, ao Ministério 

Público, à SEJUDH/MT e ao Centro de Detenção Provisória, para 

conhecimento.

Publique-se e cumpra-se.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 07 de novembro de 2018.

Elmo Lamoia de Moraes. Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 92418 Nr: 3764-84.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Cristiano Alves Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:8841-B

 Vistos, etc.

Trata-se de processo de execução penal do reeducando HUMBERTO 

CRISTIANO ALVES MARTINS, cumprindo pena em regime inicialmente 

fechado.

À fl. 311 o Ministério Público pugnou pela alteração da data-base para 

cômputo da progressão regimental para o dia 12/11/2015 e também pelas 

remições mencionadas à fls. 308 e 309.

A Defensoria Pública também se manifestou no mesmo sentido à fl. 313-v.

E os autos me vieram conclusos.

É o necessário. Decido.

De proêmio informo que assiste razão ao Parquet em seu pedido para 

alteração da data-base para cálculo da progressão regimental, motivo pelo 

qual defiro a cota ministerial.

REMIÇÃO PELO TRABALHO

Considerando a certificação de que o apenado trabalhou no período de 

janeiro/2018 a abril/2018, observando-se a carga horária regular, 

perfazendo o montante de 120 (cento e vinte) dias trabalhados, declaro a 

remição dos dias trabalhados.

O cálculo se dará à razão de um dia de pena para cada três dias 

trabalhados. Assim, terá direito a subtrair do total global de sua pena 40 

(quarenta) dias, que deverão ser contabilizados inclusive para fins da 

próxima progressão de regime, nos termos do art. 66, III, “c” c/c art. 126 e 

art. 128, todos da Lei nº 7210/84.

REMIÇÃO PELO ESTUDO

Considerando a certificação de que o apenado estudou no período de 

outubro/2018 a dezembro/2017, totalizando 160 (cento e sessenta) horas 

de estudo, declaro a remição das horas de frequência escolar.

O cálculo se dará à razão de um dia de pena para cada doze horas de 

frequência escolar. Assim, terá direito a subtrair do total global de sua 

pena 14 (quatorze) dias, nos termos do art. 66, III, “c” c/c art. 126 e art. 

128, todos da Lei nº 7210/84.

CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, declaro a remição de 

54 (cinquenta e quatro) dias a serem descontados da pena do 

reeducando HUMBERTO CRISTIANO ALVES MARTINS.

Proceda-se à atualização do cálculo da pena, via sistema MGP (anexo).

Intimem-se Ministério Público e Defesa.

Após a manifestação das partes, volvam-me os autos conclusos para 

análise e homologação do cálculo.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-02.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA OAB - MT0020582A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovente para juntar no processo os dados 

bancários para liberação de valor

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-56.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANCA LOCADORA DE AUTOMOVEIS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do embargado para contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010847-44.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. B. P. BARROS E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da parte promovente para manifestar-se acerca das devoluções 

das missivas, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010805-29.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL TELECON S-A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENEDINA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

 

Intimação da parte promovente para manifestar-se nos autos, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-03.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS RAPOSA LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovida para apresentar as contrarrazões ao 

embargo, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

REGIVAN FREITAS TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovida para apresentar contrarrazões ao recurso, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-24.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RITA APARECIDA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte acerca da sentença, transcrita a seguir: "Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Houve no processo juntada de termo de substabelecimento 

SEM reserva de poderes. Mais tarde, o advogado substabelecido 

protocolou pedido de renuncia (ID 12222357). Assim, e ante seu 

requerimento, JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Arquive-se. Diante das atitudes 
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duvidosas dos advogados que patrocinaram o processo, DETERMINO que 

a OAB/MT seja oficiada para que apure os fatos, tomando as medidas que 

entenda necessário. P.R.I.C "

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-63.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CRUZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

intimação da parte promovida para a apresentar contrarrazões, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-98.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010336-80.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR MARQUES RODRIGUES GOMES- HOTEL. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA MARCASSA CARPINELLI OAB - PR0041451A 

(ADVOGADO(A))

 

Diga o réu, em cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-66.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DE MELO FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Intime-se o autor. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-78.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO CARNEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar advogada da parte promovida para apresentar Contrarrazões aos 

Embargos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-63.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO GUIMARAES PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente da sentença parcialmente 

transcrita. "Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 

dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, 

julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do 

art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se."

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000613-51.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DA SILVA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

 

Certidão Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, 

via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), acerca da 

designação da data e hora para a realização da audiência de conciliação 

marcada para o dia 22/01/2019 às 15:30 horas, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, no Fórum da Comarca de Poxoréu/MT. Poxoréu/MT, 

07/11/2018 Luciana Nigro Antiga Gestora Judicial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 20831 Nr: 152-19.2006.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdS, VGdABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:OAB/MT-7222-B

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, 

via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), acerca da 

audiência de inquirição de testemunha designada para o dia 07/11/2018 às 

15h00min, na 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-53.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE FIGUEIREDO LAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES OAB - MT0019928A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000296-53.2018.8.11.0014. REQUERENTE: REGIANE FIGUEIREDO LAGO 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A VISTO, Em 
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sede da audiência conciliatória, a parte requerente pugnou pela 

suspensão do feito por 30 (trinta) dias, informando que tentara localizar 

novo endereço da parte promovida. Destarte, não havendo qualquer 

causa que obsta o acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido o 

sobrestamento do feito, na forma requerida, pelo período de 30 (trinta) 

dias. Após o transcurso temporal, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo legal, promova os atos necessários ao regular processamento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 02 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 07/2018/DF. A Excelentíssima Senhora Doutora CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO, Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de 

São José do Rio Claro do Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, considerando o disposto no Provimento 06/2017/CM, de 

07/03/2014, torna público, para ciência dos interessados, a abertura de 

processo seletivo com a finalidade de credenciar pessoas físicas nas 

áreas de Psicologia, cujo procedimento obedecerá às regras 

estabelecidas neste edital.

 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de pessoas 

físicas para atuar nas áreas psicologia, sendo 01 (uma) vaga para 

Psicólogo. 1.2. A coordenação, operacionalização e acompanhamento 

serão de responsabilidade da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo. 

1.3. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pela 

Excelentíssima Senhora Doutora CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO – 

Juíza de Direito Diretora do Foro e pelas Servidoras LUCIMEYRE AGRIPINO 

DE BARROS, matrícula 4381 e ADRIANA DE SOUZA CASAVECHIA, 

matrícula21806 para, sob a presidência da primeira.

 2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO:

 2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases:

 a) divulgação do edital;

 b) inscrição dos interessados;

 c) análise da documentação e do currículo;

 d) divulgação dos interessados habilitados;

 3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

 3.1. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente no endereço Rua: 

Santa Catarina, 737, no período de 12/11/2018 a 11/12/2018, no horário 

das 12 às 19 horas, considerando-se como extemporânea e sem validade 

qualquer inscrição feita fora desse período. 3.1.1. Não haverá cobrança 

de taxa de inscrição.

 3.2. O Foro da Comarca de São José do Rio Claro não se responsabiliza 

por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica ou 

de outros fatores alheios.

 3.3. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de 

inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo para credenciamento de profissionais, o direito de 

excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto (RG, CPF, data 

de nascimento) bem como em virtude da ausência de veracidade dos 

dados informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. 3.4. 

O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e 

apresentado no local da realização das provas. 4. DAS VAGAS 

DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 4. 1. As pessoas com 

deficiência (PCD), com fundamento no art. 37, inciso VIII da instituição 

Federal, Decreto n. 3.298/99, de 20 de dezembro de 1999, art. 17, § 5º, da 

Lei n. 11.788/08, § 2º do art. 8º da Lei Complementar n. 04/90, Estatuto 

dos Servidores públicos do Estado de Mato Grosso, art. 21 da Lei 

Complementar n. 114, de 25 de novembro de 2002, e Enunciado 

Administrativo n. 12 do Conselho Nacional de Justiça, poderão, nos termos 

do presente edital, concorrer a 10% (dez por cento) das vagas que 

surgirem dentro do prazo de validade do processo seletivo. 4.2. Sem 

prejuízo do disposto no subitem 4.1, para efeito de reserva de vaga, serão 

considerados pessoas com deficiência os candidatos que se 

enquadrarem em uma das seguintes categorias, desde que compatíveis 

com as atribuições desenvolvidas pelo credenciado.4.2.1. Deficiência 

física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 

humano, acarretando o comprometimento da função física, 

apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 

monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia 

cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, 

exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 

para o desempenho das funções.

 4.2.2. Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total de 41 (quarenta 

e um) decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 

500 Hz, 1.000 Hz, 2.000Hz e 3.000 Hz. 4.2.3. Deficiência visual: cegueira, 

na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho com a 

melhor correção óptica; baixa visão, que significa acuidade visual entre 

0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos 

quais o somatório da medida do campo visual em ambos os olhos for igual 

ou menor que 60º (sessenta graus) ou a ocorrência simultânea de 

quaisquer condições anteriores. 4.3. Além das exigências comuns a todos 

os candidatos para a inscrição no processo seletivo, o candidato pessoa 

com deficiência deverá, no ato da inscrição:

 a) Declaração de estar ciente de que a deficiência não poderá ser 

incompatível com as atribuições a serem desenvolvidas pelo credenciado, 

conforme previsto no § 2º, do art. 40 do Decreto n. 3.298/99, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto n. 5.296, de 02 de dezembro de 

2004. 4.3.1. A data da emissão do atestado médico referido no subitem 

4.3, alínea "a", deverá ser de, no máximo, 30 (trinta) dias anteriores à data 

da publicação deste edital.

 4.4. O não encaminhamento de qualquer um dos documentos 

especificados no subitem: 4.3 implicará no indeferimento do pedido de 

inscrição no sistema de reserva de vaga para pessoas com deficiência, 

passando o candidato, automaticamente, a concorrer apenas às vagas 

destinadas à ampla concorrência, desde que preenchidos os demais 

requisitos previstos neste edital. 4.5. O candidato pessoa com deficiência 

(PCD) que necessitar de condição especial para a realização da prova, 

deverá informar na Ficha de Inscrição, especificando o tipo de 

necessidade. Se não o fizer, seja qual for o motivo alegado, deverá 

realizar a prova nas condições propiciadas aos demais candidatos. 4.5.1. 

O atestado médico terá validade somente para o Processo Seletivo regido 

por este edital e não será devolvido, assim como não serão fornecidas 

cópias desse documento. 4.6. O candidato pessoa com deficiência 

participará do processo seletivo em igualdade de condições com os 

demais candidatos. 4.7. As vagas não preenchidas, reservadas aos 

candidatos pessoas com deficiência, serão aproveitadas pelos demais 

candidatos aprovados, em estrita observância à ordem de classificação 

no processo seletivo. 4.8. A classificação de candidatos pessoas com 

deficiência obedecerá aos mesmos critérios adotados para os demais 

candidatos. 4.9. O candidato pessoa com deficiência que não realizar a 

inscrição conforme as instruções constantes deste edital terá seu pedido 

indeferido. 4.10. O indeferimento da inscrição do candidato pessoa com 

deficiência (PCD) não exclui sua participação na lista de ampla 

concorrência. 5. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 5.1. São 

requisitos para o credenciamento de Psicólogo, de que trata o Provimento 

06/2014-CM: I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo; II. Ser maior de 

vinte e um (21) anos; III. Não possuir antecedentes criminais. IV. Ser 

bacharel em Psicologia por instituição devidamente reconhecida pelo 

Ministério da Educação, e com registro no Conselho Regional de 

Psicologia; 6. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 6.1. Os candidatos deverão 

protocolizar a documentação relacionada a seguir no ato da inscrição:I - 

cópia autenticada da Carteira de Identidade; II – cópia autenticada do 

Cadastro de Pessoa Física (CPF); III - certidões negativas criminais 

expedidas pelas Justiças Estadual e Federal; IV - cópia autenticada do 

diploma de curso superior, para profissionais psicólogos;

 V - cópia autenticada dos títulos que venham a ser apresentados;

 VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à 

profissão do

 candidato, para profissionais Psicólogos;

 VII - atestado de sanidade física e mental;

 VIII - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as 

regras estabelecidas neste Provimento;

 IX - declaração de parentesco;

 X - duas fotografias 3x4 recentes.

 7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 7.1. O processo de seleção dos 

candidatos inscritos será realizado por meio de análise de currículo, 

efetuado pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo do Foro, sendo a 

nota composta da seguinte forma: 7.1.1. O tempo de serviço público tem o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 403 de 509



valor de 1 (um) ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o 

total de 2 (dois) pontos. 7.1.2. O tempo de experiência profissional tem o 

valor de 0,6 (seis décimos) de ponto a cada ano de exercício, não 

podendo exceder o total de 3 (três) pontos. 7.1.3. À formação acadêmica 

serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título de graduação requerido 

para o credenciamento, contados da forma seguinte:

 a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos;

b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

 c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos;

 d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco 

centésimos) de ponto; e) Ao título de especialização, na forma da 

legislação educacional em vigor, na área específica de credenciamento, é 

atribuído 1 (um) ponto;

 f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, que não seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 

(cinco décimos) de ponto;

 g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na 

área específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco 

centésimos) de ponto. 7.1.3.1. A pontuação a título de formação 

acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) pontos previstos.7.1.3.2. É 

ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, 

não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim.

 7.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma 

estabelecidos neste edital. 7.2. Na ocorrência de empate na pontuação de 

candidatos, será priorizado aquele que tiver: a) maior idade, nos termos do 

art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003;

 b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 

440, do Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal;

 c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme 

dispõe o subitem 7,1,2;

 d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o 

subitem 7.1.3 deste Edital.

 7.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste 

edital, das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do seu 

adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 

sentido. 7.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os 

candidatos que atenderem plenamente as exigências deste edital e do 

Provimento 06/2014/CM.

8. DO CREDENCIAMENTO 8.1. Os habilitados serão credenciados pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do Provimento 06/2014/CM.

8.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) 

anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. 9. DAS 

DISPOSIÇÕES FINAIS 9.1. Os profissionais que serão credenciados 

estarão sujeitos às normativas especificadas pelo Provimento 06/2014/CM, 

disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT.9.2. Os documentos 

entregues no momento da inscrição não serão devolvidos.São José do Rio 

Claro/MT, 07 de novembro de 2018. Cristhiane Trombini Puia Baggio Juíza 

de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64758 Nr: 1539-60.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ZAID ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILSON CORRÊA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR MARTINS SANTOS - 

OAB:18580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se a parte autora para manifestação, em 5 (cinco) dias, acerca dos 

documentos de f. 130/131.

Após, remetam os autos ao MPE e voltem conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29609 Nr: 357-15.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUELE FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da Instância Superior.

Se nada requerido, em 5 (cinco) dias, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21694 Nr: 1534-19.2008.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROV, ROV, ACVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAV, DS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ARAUJO FREIRE 

FILHO - OAB:3477/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a petição de fls. 112, intimo a parte autora para que tome 

ciência do desarquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 6919 Nr: 1122-64.2003.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CÍCERO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Castrillo - OAB:3990 

MT

 Visto.

Embargos com efeitos modificativos apresentados pela parte requerida.

Intime-se a parte embargada/requerente para manifestação, em 5 (cinco) 

dias e, após, voltem conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29321 Nr: 70-52.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TELES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Sobre a preliminar arguida em contestação e documentos juntados pela 

parte requerida, f. 134/141, intime-se a parte autora para manifestação, 

em 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20781 Nr: 629-14.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA BATISTA SERGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 
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OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se a parte autora para manifestação, em 5 (cinco) dias.

Se nada requerido, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29571 Nr: 319-03.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA CRISTINA DE LIMA FLAVIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Sobre a petição e documentos juntados às f. 161/162, intime-se a parte 

autora para manifestação, em 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31661 Nr: 2417-58.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RAIMUNDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 1. Homologo o cálculo apresentado pelo exequente, vez que inexiste 

oposição por parte da exequente, f. 162/168, vez que há concordância da 

executada, conforme petição de f. 169v.

2. Expeça-se o competente Precatório/Requisitório de Pequeno Valor - 

RPV-, nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da 

Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exeqüente deverá impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, devendo informar 

acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58906 Nr: 690-25.2015.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA ROLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:14370, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULSER PARADA - 

OAB:11.846-B

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1 da CNGC Judicial, intimo 

Vossa Excelência, Dr. MAYCON GLEISON FURLAN PICININ, na qualidade 

de advogado (a), para que no prazo de 03 dias, devolva os autos citados, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234, §2º do CPC.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51799 Nr: 1002-69.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON CERVANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER ABLAIR ZANDONA, NATANAEL 

CASAVECHIA, SANDRA FRANCO CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLI REDIVO - 

OAB:OAB/MT 17.898, MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 

MT

 Vistos em correição.

1. Traslade-se para estes autos cópia da sentença prolatada nos 

embargos à execução nº 2323-42.2013.811.0033, Código 52915, e, em 

seguida, desapensem-se os autos.

2. Intime(m)-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor para, em 15 

(quinze) dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50015 Nr: 1760-82.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALESSANDRO 

CASTAGNA - OAB:174.040/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Nada obstante, lendo-se os fundamentos e o dispositivo da decisão 

impugnada não se verifica a alegada omissão, máxime quando e, como na 

espécie, declina motivos bastantes para julgamento de improcedência dos 

pedidos inscritos na ação, após o necessário e regular trâmite processual. 

Ademais, o ato judicial hostilizado, expressamente, afirmou a inexistência 

de comprovação da exportação das mercadorias, as quais, inicialmente, 

seriam destinadas à exportação, o que, reflexamente, conduz à conclusão 

de que houve enfrentamento quanto à ausência de tributação do ICMS 

entre mesmos estabelecimentos. Ademais, o art. 489 do CPC não exige 

que o julgador analise e individualize todos os pontos levantados pela 

parte, apenas que exponha os motivos que levaram àquela decisão. 

Nesse sentido, cito a seguinte ementa do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. (…) 2. O julgador não está 

obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A 

prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a 

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de 

infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (…)” (EDcl no MS 

21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA 

CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, 

DJe 15/06/2016). Nessa linha de intelecção, eventual ilegalidade do 

decisum, no particular, deve ser remediada pelos meios impugnativos 

aptos a tal mister, não servindo os aclaratórios, nessa específica hipótese 

dos autos, a sarar o vício processual noticiado. 3. Ante o exposto, 

DESPROVEJO os Embargos de Declaração de fls. 1.431/1.432-verso, ante 

a inexistência da alegada omissão na decisão hostilizada e, por 

conseguinte, mantenho a sentença de fls. 1.420/1.429. 4. Publique-se e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76578 Nr: 4019-74.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ST Administração de Bens Próprios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104, GUSTAVO GONÇALVES GOMES - 

OAB:266.894-A, SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS - OAB:6564/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.
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1. Intime-se a parte exequente para que se manifeste no prazo legal, 

notadamente, acerca dos esclarecimentos apresentados pelo perito ás fls. 

44/45.

2. Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51454 Nr: 617-24.2013.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO CHRUSCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA ADRIANA KISSEL MADEIRAS-ME, 

MADGARKOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 60,00 (sessenta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70824 Nr: 1584-30.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E DELMIRO DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Correspondência devolvida de fls.77, requerendo 

o que for de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-15.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS VENANCIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE BUSS SONNENBERG OAB - MT0005862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que, serve a presente certidão para fins de intimação da Douta 

advogada Dra. Rejane Buss Sonnenberg para atuar como defensora 

dativa nos presentes autos, para o qua foi nomeada por este Juízo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000133-50.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDNHO DAS NEVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N: 1000133-50.2017.811.0033 REQUERENTE: EDNHO DAS 

NEVES PEREIRA REQUERIDO: BANCO PAN S/A DESPACHO Vistos, 

Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Nada sendo postulado em 

5 (cinco) dias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 5 de novembro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-85.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N: 1000109-85.2018.811.0033 REQUERENTE: JOSIAS DE 

SOUZA SILVA REQUERIDO: VIVO S/A DESPACHO Vistos, Analisando os 

autos, verifico que o exequente postulou pelo pagamento da multa no 

importe de 10% (dez por cento), em razão do executado não ter efetuado 

o pagamento na data fixada no acordo firmado entre as partes (Id. 

15414023). Intime-se o executado para que se manifeste, efetuando o 

pagamento do valor reivindicado, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 5 de novembro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-63.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIRA SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N: 1000104-63.2018.8.11.0033 AUTOR: IZAIRA SANTANA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, 

em face de EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 

S.A, em que a parte autora sustenta sofrimento por dano moral em virtude 

da inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, 

por débito que alega ser indevido ante a ausência de contratação. 

Tratando de matéria exclusivamente de direito, passo a analise do mérito 

da demanda, nos termos do art. 355, I, do CPC. No mérito, o pedido inicial 

deve ser julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no 

que diz respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a 

serem apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de 

ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 69,47 (sessenta e nove 

reais e quarenta e sete centavos). Ocorre que a requerida sustenta que o 

débito é oriundo do inadimplemento de faturas da referente ao plano 

CLARO TV. Em que pese, as alegações da requerida, inexiste nos autos 

qualquer comprovação da efetiva contratação do serviço pela autora, 

tampouco da utilização deste serviço. Assim, cabia a requerida juntar aos 

autos provas efetivas do negócio jurídico firmado entre as partes, tal como 

gravação do call center, uma vez que afirma a existência de contrato 
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verbal. Entretanto, embasou suas alegações somente em cópias das telas 

dos sistemas de atendimento, as quais são insuficientes para comprovar a 

existência do débito, já que produzidas de forma unilateral e facilmente 

manipuladas. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – FATURAS 

INADIMPLIDAS – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME 

INDEVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não 

se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização 

por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido 

pelo consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral 

decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com 

parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, Ap 

27248/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) Destarte, inexistindo prova da efetiva contratação da CLARO 

TV, vislumbro a inscrição dos dados da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito como ato ilícito. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo 

à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. - Dano 

moral A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do 

direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que 

ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição nominal e se a 

prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem clara nos 

autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme 

resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e 

corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos morais 

abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de 

um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à 

reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na 

realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente 

a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes 

à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está 

integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há 

como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, 

no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

a restrição nominal, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera 

induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto 

devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo 

este conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, 

emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé 

sobre o qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na 

oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria 

firmou-se no sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, 

cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo 

para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte 

do ofensor. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral 

puro não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, 

nem tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas 

físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na 

impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

Do pedido contraposto O artigo 31 da Lei 9.099/95 dispõe acerca da 

possibilidade de formulação de pedido contraposto, nos seguintes termos: 

É lícito ao réu, na contestação, formular pedido contraposto, desde que 

fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Não 

obstante os argumentos expostos, compulsando os autos não restou 

devidamente comprovado a contratação do serviço cobrado pela 

requerida, razão pela qual forçoso é a improcedência do pedido 

contraposto. Ainda, não comprovada a litigância de má-fé da parte autora, 

deixo de considerá-la, como requer a requerida - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de declarar 

a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar a parte 

requerida, EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 

S.A, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Com relação ao 

pedido contraposto, julgo-o improcedente nos termos acima expostos. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o trânsito em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 5 de novembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-78.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODRIGO DE CAMPOS FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N: 1000103-78.2018.8.11.0033 AUTOR: LUCAS RODRIGO DE 

CAMPOS FRANCISCO REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA 

DE TELECOMUNICACOES S.A SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e 

Materiais, formulada por LUCAS RODRIGO DE CAMPOS FRANCISCO, em 

face de EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 

S.A, em que a parte autora sustenta sofrimento por dano moral em virtude 

da inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, 

por débito que alega ser indevido ante a ausência de contratação. 

Tratando de matéria exclusivamente de direito, passo a analise do mérito 

da demanda, nos termos do art. 355, I, do CPC. No mérito, o pedido inicial 

deve ser julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no 

que diz respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a 

serem apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de 
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ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 166,11 (Cento e sessenta e 

seis reais e onze centavos). Ocorre que a requerida sustenta que o débito 

é oriundo do inadimplemento de faturas da referente ao plano CLARO TV. 

Em que pese, as alegações da requerida, inexiste nos autos qualquer 

comprovação da efetiva contratação do serviço pela autora, tampouco da 

utilização deste serviço. Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas 

efetivas do negócio jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do 

call center, uma vez que afirma a existência de contrato verbal. Entretanto, 

embasou suas alegações somente em cópias das telas dos sistemas de 

atendimento, as quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não 

se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização 

por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido 

pelo consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral 

decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com 

parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, Ap 

27248/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) Destarte, inexistindo prova da efetiva contratação da CLARO 

TV, vislumbro a inscrição dos dados da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito como ato ilícito. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo 

à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. - Dano 

moral A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do 

direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que 

ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição nominal e se a 

prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem clara nos 

autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme 

resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e 

corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos morais 

abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de 

um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à 

reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na 

realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente 

a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes 

à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está 

integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há 

como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, 

no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

a restrição nominal, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera 

induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto 

devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo 

este conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, 

emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé 

sobre o qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na 

oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria 

firmou-se no sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, 

cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo 

para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte 

do ofensor. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral 

puro não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, 

nem tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas 

físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na 

impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem 

como condenar a parte requerida, EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A, ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o trânsito em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 5 de novembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-93.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA MARIA DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N: 1000059-93.2017.811.0033 REQUERENTE: ERICA MARIA 

DOS SANTOS COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A DESPACHO 

Vistos, Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Nada sendo 

postulado em 5 (cinco) dias, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 5 de novembro 
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de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-20.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DORNELAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RURAL AGRONEGOCIOS FERTILIZANTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO BONUTO FERNANDES OAB - SP225863 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N: 1000135-20.2017.811.0033 REQUERENTE: JOSE PEDRO 

DORNELAS REQUERIDO: RURAL AGRONEGOCIOS FERTILIZANTES EIRELI 

- ME DESPACHO Vistos, Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. 

Nada sendo postulado em 5 (cinco) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 5 de 

novembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-69.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. 1000177-69.2017.8.11.0033 REQUERENTE: VALTER 

OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o requerido quitou integralmente o 

débito, conforme certidão de Id. 14074844. Desta feita, extingo o feito por 

satisfação, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 5 de novembro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-49.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES PIPINO 

(REQUERENTE)

LUIZ FERNANDO ROSSI PIPINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES PIPINO OAB - 

SP0248526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. 1000146-49.2017.8.11.0033 REQUERENTE: LUIZ 

FERNANDO ROSSI PIPINO e outro REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando os autos, verifico que o requerido quitou 

integralmente o débito, conforme manifestação do exequente no Id. 

15986181. Desta feita, extingo o feito por satisfação, nos termos do art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 5 de novembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-94.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

NIELSON OLIVEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. 1000143-94.2017.8.11.0033 REQUERENTE: NIELSON 

OLIVEIRA BORGES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A SENTENÇA 

Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o executado o quitou integralmente o 

débito, conforme manifestação do exequente no Id. 16090743. Desta feita, 

extingo o feito por satisfação, nos termos do art. 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 5 de 

novembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-81.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS EDUARDO FERREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000258-81.2018.8.11.0033 REQUERENTE: WILLIANS EDUARDO 

FERREIRA DOS ANJOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO 

PADRONIZADO SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Reparação por Danos, ajuizada por WILLIANS EDUARDO 

FERREIRA DOS ANJOS, em face de FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO 

PADRONIZADO. Sustenta a parte autora que ao tentar realizar uma 

compra no comércio local, teve seu crédito negado em razão de seus 

dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito por dívida 

junto à requerida, que alega desconhecer. Postula pela declaração de 

inexistência do débito, bem como por indenização por danos morais. 

Inicialmente, defiro o pedido de retificação do polo passivo, para fazer 

constar como réu FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS IPANEMA I II – NÃO PADRONIZADO. No mérito, o 

pedido inicial deve ser julgado procedente. Ab initio, destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. No caso, restou incontroverso a inscrição dos dados da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida junto a requerida no 

valor de R$ 422,49 (quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e nove 

centavos). Ocorre que a autora assevera a ilegitimidade da dívida ao 

argumento de que jamais manteve qualquer negócio jurídico com a 

requerida. A requerida, por sua vez, sustenta a existência do débito, 

afirmando que a dívida é oriunda de contrato entabulado inicialmente com o 

Banco Santander posteriormente cedido para Fundo de Investimentos 

Ipanema III. Não obstante, esteja devidamente demonstrado a existência da 

cessão de crédito realizada entre a requerida e o Banco Santander, não 

foi aportado aos autos qualquer documentos que comprove a origem da 
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dívida. Registra que incumbe a requerida demonstrar, por meio de prova 

idônea, a origem do débito apontado como devido, conforme prevê o art. 

373, II do CPC e o art. 14, §3º, II do CDC, até mesmo porque, esse meio de 

prova não está ao alcance do autor. Nesse sentido, trago a baila os 

seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

COBRANÇA DE VALORES NÃO CONTRATADOS - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CESSÃO DO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE 

PROVAS ACERCA DA ORIGEM DOS DÉBITOS – ÔNUS DA EMPRESA 

REQUERIDA – DÍVIDA INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – 

AUSENCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. Mesmo nos casos de cessão de crédito (CC, art. 286), 

incumbe à requerida demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos 

débitos apontados como devidos, além de comprovar que o suposto 

devedor realmente contratou os valores cobrados, conforme prevê o art. 

373, II do CPC e o art. 14, §3º, II do CDC, mesmo porque, esse meio de 

prova não está ao alcance da autor ou de qualquer outra pessoa, senão 

da empresa que mantem o registro de todos os contratos e dados dos 

usuários. 2. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 

5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é 

cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao 

direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo 

consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples 

aborrecimento diário. 2. A simples cobrança indevida não é capaz, por si 

só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar 

na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a 

simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o 

mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito 

da personalidade do autor, que sequer realizou o pagamento da 

cobrança.” (TJMT, Ap 169038/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, 

Publicado no DJE 08/02/2017) (Destaquei). “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM 

DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – RAZOABILIDADE DO QUANTUM - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA – TERMO 

INICIAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA 54/STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – 

ARBITRAMENTO (SÚMULA 362-STJ) SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Ausente prova de da origem da dívida e da relação jurídica, 

é indevida a inscrição do nome do devedor nos cadastrados de restrição 

de crédito. O quantum da indenização por dano moral deve observar as 

peculiaridades do caso e os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade e mantido quando atendidos tais princípios. “Nos valores 

arbitrados, a título de indenização, os juros moratórios fluem a partir do 

evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 

STJ) e a correção monetária a partir da sentença (Súmula 362- STJ).” (Ap 

38659/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 16/05/2017). (TJMT, Ap 

180554/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 

07/07/2017) Desta feita, comprovada a inscrição indevida dos dados da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito, o que torna nítida sua 

responsabilidade. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à 

análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral 

A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento juntado na inicial 

demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito e a ausência da juntada do documento na contestação demonstra 

a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as partes, 

conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real negócio 

jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se conclui que 

a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma indevida. Tenho 

que a negativação indevida do nome do autor ocasiona danos morais in re 

ipsa. Impede destacar, que embora haja outra anotação restritiva, esta é 

posterior, não aplicando, assim, a Súmula 385/STJ. Assim, apesar da 

tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Se foi indevida a inscrição no cadastro 

restritivo e se a prova da culpa do réu, prescindível ou não, encontra-se 

bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano 

moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de 

dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que o cadastramento de alguém junto aos 

chamados órgãos de proteção ao crédito, tais como o SERASA ou SPC, a 

par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito 

de honradez e dignidade do suposto devedor. Quem se vê incluído nos 

referidos cadastros é imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador 

ou inadimplente, não sendo necessário esforço para concluir que se sinta 

menosprezado e com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que 

pertence, gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível 

de reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98). Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Sobremais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Convém lembrar, a função exercida pelo SPC ou SERASA é de alta 

relevância e de graves conseqüências, de modo que a ré deveria 

cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira que a parte autora 

trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de que o seu nome foi 

negativado, com concreto reflexo negativo, como faz prova o documento 

juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e 

sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à 

requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o dano, 

formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade civil. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 
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indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte 

requerida FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS IPANEMA I II – NÃO PADRONIZADO, ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da 

presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 1 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-48.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MARCOLINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000353-48.2017.8.11.0033 AUTOR: ALESSANDRO 

MARCOLINO DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DECISÃO Vistos, Tempestivo, recebo o 

recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano 

irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, apresente contrarrazões. 

Apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 

2 de novembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-17.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000314-17.2018.8.11.0033 AUTOR: FABIO COSTA 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A DECISÃO Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se 

de Embargos de Declaração opostos por Telefônica Brasil S/A, aduzindo 

que a sentença proferida nos autos foi omissa no tocante a 

fundamentação dos danos morais arbitrados. Os embargos foram 

interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 536, do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, imperioso relembrar o alcance dos embargos 

de declaração e, por entender necessário para a elucidação da matéria, 

passo a destacar alguns aspectos doutrinários sobre o tema. No “Curso 

Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, São 

Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos 

embargos, assim preleciona: “(...) O objetivo dos embargos de declaração 

é a revelação do verdadeiro sentido da decisão.”. Já o Prof. José 

Frederico Marques, em “Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª 

ed. atualizada, Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) 

Pressuposto dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão 

contenha obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem 

gravame ao recorrente.” Os embargos de declaração têm como hipóteses 

a omissão, obscuridade ou contradição, sendo que a obscuridade ocorre 

quando o julgado não apresenta clareza em sua redação, ao passo que a 

contradição é vício interno entre as próprias proposições emanadas e, por 

fim, a omissão manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da 

demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. No 

caso em exame, em que pese os argumentos exposto pelo requerido, 

verifico que os danos morais restam devidamente fundamentados, 

inexistindo a alegada omissão. Nesse contexto, impede destacar que o 

autor teve seus dados inseridos indevidamente nos órgãos de proteção 

ao crédito, ocasionando danos morais in re ipsa. Assim, observo que os 

embargos foram opostos com o escopo modificar os fundamentos da 

decisão, operando novo julgamento, sendo tal recurso utilizado pela 

embargante, totalmente inviável. Como se sabe, os embargos de 

declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe 

modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois 

simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e 

esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença. Nelson 

Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade 

de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem 

caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (Código de 

Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045). Na verdade, 

a existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições é que 

delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, 

essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da 

prestação jurisdicional aquelas máculas. No caso dos autos, a análise dos 

argumentos expendidos pelo embargante resultaria na revisão da 

sentença prolatada pelo juízo de 1º grau agindo como se fosse o 

competente para rever as decisões proferidas pelo órgão da mesma 
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instância de piso no intuito de modificá-la. Assim sendo, se a parte 

discorda dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los 

na via recursal própria não se prestando os embargos declaratórios para 

rediscussão da matéria objeto da lide. Com tais considerações, rejeito os 

embargos de declaração opostos pela TELEFONICA BRASIL S/A. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 5 de novembro de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza De Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-96.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS EDUARDO FERREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000257-96.2018.8.11.0033 AUTOR: WILLIANS EDUARDO 

FERREIRA DOS ANJOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A DECISÃO 

Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Telefônica Brasil S/A, 

aduzindo que a sentença proferida nos autos foi omissa no tocante a 

fundamentação dos danos morais arbitrados. Os embargos foram 

interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 536, do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, imperioso relembrar o alcance dos embargos 

de declaração e, por entender necessário para a elucidação da matéria, 

passo a destacar alguns aspectos doutrinários sobre o tema. No “Curso 

Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, São 

Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos 

embargos, assim preleciona: “(...) O objetivo dos embargos de declaração 

é a revelação do verdadeiro sentido da decisão.”. Já o Prof. José 

Frederico Marques, em “Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª 

ed. atualizada, Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) 

Pressuposto dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão 

contenha obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem 

gravame ao recorrente.” Os embargos de declaração têm como hipóteses 

a omissão, obscuridade ou contradição, sendo que a obscuridade ocorre 

quando o julgado não apresenta clareza em sua redação, ao passo que a 

contradição é vício interno entre as próprias proposições emanadas e, por 

fim, a omissão manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da 

demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. No 

caso em exame, em que pese os argumentos exposto pelo requerido, 

verifico que os danos morais restam devidamente fundamentados, 

inexistindo a alegada omissão. Nesse contexto, impede destacar que o 

autor teve seus dados inseridos indevidamente nos órgãos de proteção 

ao crédito, ocasionando danos morais in re ipsa. Assim, observo que os 

embargos foram opostos com o escopo modificar os fundamentos da 

decisão, operando novo julgamento, sendo tal recurso utilizado pela 

embargante, totalmente inviável. Como se sabe, os embargos de 

declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe 

modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois 

simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e 

esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença. Nelson 

Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade 

de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem 

caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (Código de 

Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045). Na verdade, 

a existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições é que 

delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, 

essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da 

prestação jurisdicional aquelas máculas. No caso dos autos, a análise dos 

argumentos expendidos pelo embargante resultaria na revisão da 

sentença prolatada pelo juízo de 1º grau agindo como se fosse o 

competente para rever as decisões proferidas pelo órgão da mesma 

instância de piso no intuito de modificá-la. Assim sendo, se a parte 

discorda dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los 

na via recursal própria não se prestando os embargos declaratórios para 

rediscussão da matéria objeto da lide. Com tais considerações, rejeito os 

embargos de declaração opostos pela TELEFONICA BRASIL S/A. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 5 de novembro de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza De Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-07.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON JOSE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65636 Nr: 1334-12.2018.811.0049

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15.201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 21/1/2019, às 13:00 horas-MT; Assim, que sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59306 Nr: 839-02.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPAP, AAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15.201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 22/1/2019, às 13:00 horas-MT; Assim, que sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 40676 Nr: 241-24.2012.811.0049

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IM, NCCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 21/1/2019, às 15:00 horas-MT; Assim, que sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva
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 Cod. Proc.: 50451 Nr: 1046-69.2015.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHINTHIA MARIA 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na denúncia e 

ABSOLVO o réu AGNALDO RODRIGUES PEREIRA, devidamente 

qualificado nos autos, o que faço com fulcro assente no artigo 386, inciso 

VII, do Código de Processo Penal. Considerando a atuação profissional do 

Defensor Dativo nomeado à fl.48, e observando o disposto no artigo 303 

do Provimento n.º 41/2016-CGJ (CNGC), arbitro honorários advocatícios 

em 10 (dez) URH’s. Expeça-se certidão com o valor total e corrigido dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (CNGC, artigo 302, §3º).Após, nada mais havendo, arquivem-se 

os autos com baixa definitiva na distribuição.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53803 Nr: 958-94.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELEIDE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LÚCIA VIANA SALES - 

OAB:5.913-B/MT

 Vistos.

Analisados os autos, verifico que resta pendente a questão da destinação 

dos valores apreendidos com a sentenciada às fls. 102 destes autos.

Em que pese o acordão proferido às fls. 290, o qual desproveu o recurso 

e, de ofício fixou o regime semiaberto para o cumprimento da pena, 

observo que não houve a comprovação de que os referidos valores 

apreendidos são de fato, fruto do crime, portanto, determino a restituição 

dos valores a sentenciada.

Intime-se a ré por intermédio de sua advogada constituída para que 

recolha os valores apreendidos dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

Às providências.

Após, nada mais havendo, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 52855 Nr: 486-93.2016.811.0049

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU LUIZ FLUMIAN, JANE MARGARETTE DROPPA 

FLUMIAN, LUIZ BALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAJOIAS AGROPECUARIA LTDA, ITACIR 

FERNANDES SEBBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DANTAS PIRES - 

OAB:16579/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIRY ANTONIO DA SILVA 

ÁVILA - OAB:6.090 OAB/GO

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 901 do Código de Processo Civil, 

defiro ao arrematante/exequente a imissão na posse do imóvel 

arrematado.A fim de reafirmar a propriedade escritural, expeça-se Carta 

de Arrematação.Aos executados, se ainda estiverem no imóvel, fixo o 

prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, em caso de 

descumprimento fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais).Expeça-se também o mandado de imissão na posse, conferindo ao 

exequente o direito da posse e propriedade sobre o imóvel.Caso não haja 

desocupação voluntária, autorizo desde já o reforço policial, devendo ser 

cumprido sem excessos, podendo ser requisitado diretamente ao 

Comando da PM pelo Oficial de Justiça.Devidamente cumprido o mandado 

de imissão na posse, intime-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, requeiram que entender de direito, nada sendo requerido, 

devolva-se ao juízo deprecante.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33572 Nr: 1967-41.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Maria Heinzmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fls.269/270.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33415 Nr: 1809-83.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odenilton de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl.308/309.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33537 Nr: 1933-66.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angielly Lopes Ruas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fls.385/388.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33416 Nr: 1810-68.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Carvalho da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fls.296/297.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33145 Nr: 1541-29.2013.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucimar Fraga de Freitas, ANDERSON OLIVEIRA DE 

SOUZA, João Batista de Araújo e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional Participações S/A ( 

Rede de Ensino a Distância LFG)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - OAB:8322/O, João 

Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO BOUVIE DE 
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OLIVEIRA - OAB:16323, Patrik Camargo Neves - OAB:156.541 SP, 

RENAN ARAÚJO GOUVEIA MARTINS - OAB:22053/MT.

 Vistos em correição.

 No que tange ao pedido de penhora online do valor remanescente de R$ 

76.628,47, verifica-se que o exequente apresentou atualização dos 

valores devidos sem o desconto do depósito judicial de fls.148. Assim, 

remetam-se os autos à contadoria judicial para o cálculo do débito 

atualizado, com o abatimento do referido depósito judicial.

Após, tornem-me conclusos.

Outrossim, preclusa esta decisão expeça alvará de levantamento do valor 

depositado às fls. 148, em favor dos patronos/exequentes.

Às providencias. Expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, 06 de novembro de 2018.

_______________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34300 Nr: 374-40.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita de Oliveira Gouveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl.438/439.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33351 Nr: 1745-73.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Pereira de Sousa Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl.212/213.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34992 Nr: 945-11.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracilda Maria Camila da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl. 213/214.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34814 Nr: 806-59.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER CÂNDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fls.270/271.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 1110 Nr: 73-50.2001.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa, João 

Batista de Araújo e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPAGAZ - Depósito de Gaz Leste 

Matogrossense Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, Denner de Barros Mascarenhas Barbosa - 

OAB:13245-A, Gabriela Alves de Deus - OAB:13.131-MS, João 

Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido Alves Pinto 

- OAB:4.738 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

inteiro teor da decisão de fls.712 e 713

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14604 Nr: 638-62.2011.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei do Amaral Baptistella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO BALDAN 

- OAB:11.045/A, FERNANDO BALDAN NETO - OAB:13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se acerca do cálculo da contadoria judicial fls.116/118, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13920 Nr: 1081-47.2010.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Eletrica do Madeira S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Azevedo Gomes, Espólio de Antonio 

de Oliveira Fonseca Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:284261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Rodrigues Vieira - 

OAB:32.745 PR, ROGERIO COUTO CARVALHO ARAUJO - OAB:11953

 Vistos em correição.

Em respeito ao contraditório e ampla defesa, manifeste-se o Requerido 

Vagner Azevedo Gomes sobre a petição do Espólio de Antonio de Oliveira 

Fonseca Pereira de fls. 159/160 onde este informa que a área objeto da 

presente ação é a mesma dos autos Código 647 no prazo de 15 (quinze) 

dias sob pena de julgamento antecipado.

CUMPRA-SE e INTIME-SE.

Alto Garças /MT, 6 de novembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33353 Nr: 1747-43.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda Stephan de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl.283/284.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho
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 Cod. Proc.: 33349 Nr: 1743-06.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZETE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl.199/200.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34305 Nr: 379-62.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Martins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl.375/376.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34832 Nr: 824-80.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA PANTE STEPHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl.329/330.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33995 Nr: 90-32.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl.308/309.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33359 Nr: 1753-50.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Porto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fls.221/222.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33357 Nr: 1751-80.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Santos Bernardes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl.218/219.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40493 Nr: 1430-74.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alice Moscaleski Evangelista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Alto 

Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pleito inicial, com base no art. 487, I, 

do NCPC, para condenar os requeridos a fornecer a parte autora o 

especificamente os fármacos mediante prescrição médica: nitrenpidino 20 

mg, atensina 200 mg, maxxi d3, xarelto 20mg, bem como torno definitiva a 

medida liminar concedida às ref.36.Sem custas, vez que a Fazenda 

Pública possui privilégio da isenção de custas atribuída pela legislação, 

bem como deixo de condenar o polo passivo ao pagamento de honorários, 

face ao teor da súmula do 421 STJ.Desnecessário o reexame da 

sentença, nos termos do art. 496, §3º, III, do CPC, ressalvada a 

interposição de recursos voluntários pelas partes.Transitada em julgado o 

presente, arquive-se observando as baixas e anotações 

necessárias.P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 48406 Nr: 1192-84.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALBERTO GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, e, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO.No mais, considerando a morte do autor atrelado ao fato de 

que o dinheiro bloqueado não é mais necessário, intime-se o Estado de 

Mato Grosso para que informe o número de conta para o estorno do valor 

bloqueado.Em busca da observância aos princípios da celeridade 

processual e instrumentalidade das formas e em atenção ao que dispõe o 

art. 188 do NCPC, determino que cópia desta decisão sirva como Ofício no 

que couber.Às providências.Cumpra-se, expedindo o necessário.LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34828 Nr: 820-43.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Fraga Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT
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 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl.224/225.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34826 Nr: 818-73.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FREITAS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl.269/270.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13921 Nr: 1082-32.2010.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Eletrica do Madeira S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio de Oliveira Fonseca Pereira, 

Francisco Manoel Catarino da Fonseca Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:284261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Couto Carvalho 

Araújo - OAB:OAB/MT 11.953B

 Vistos em correição.

Ao Requerido para que cumpra o quanto determinado na parte final da 

retro sentença de fl. 105, que segue: “Por fim, intime-se o polo passivo 

para que junte, no prazo de 10 (dez) dias, cópia atualizada da matrícula do 

imóvel objeto da servidão, bem como comprovante de inexistência de 

dívida fiscal, a fim de que possa levantar o valor da verba indenizatória, 

nos termos do art. 34 do decreto lei n.º 3.365/41.”

Após conclusos para análise da petição de fl. 110/113.

CUMPRA-SE e INTIME-SE.

Alto Garças /MT, 6 de novembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33413 Nr: 1807-16.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenyr da Cruz Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fls.318/319.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34233 Nr: 305-08.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fl.358/359.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46877 Nr: 469-65.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APdAC, JFCDS, CDCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Considerando a certidão de ref.11 informando o decurso do prazo sem 

que houvesse o pagamento do débito, intime-se o exequente para que se 

manifeste me termos de prosseguimento do feito, prazo 15(quinze) dias.

 Às providências.

_______________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46830 Nr: 444-52.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA MICAELLA MOURA CARMO, SONIA DARC 

CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO MINERVINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177

 Vistos em correição.

Expeço o alvará em favor do Autor nesta data.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57963 Nr: 1691-34.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCOGRÃOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos David Dalcin Baptistella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUVENIL ALVES FERREIRA FILHO 

- OAB:44.492/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635

 Vistos em correição.

 Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo 

deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem.

 Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos do art. 

388 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento às cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias.

 Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme art. 389 da CNGCJ/MT.

 Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

 Designo audiência para 06 de Dezembro de 2018, às 08h50min. Notifique 

o juízo deprecado, conforme exige o art. 392 da normativa em comento, 

sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do STJ.

 Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local 

de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o 

artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante.

 Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 ________________________________________
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LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-77.2010.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEI EMMEL DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA OAB - MT0008322A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

Vistos em correição. Certifique-se quanto a intimação do executado 

quanto a intimação para pagamento do débito, conforme requerido no 

petitório ID 6968504. Após, com a certidão, dê-se vista dos autos ao 

exequente para que se manifeste requerendo o que dê direito, no prazo 

de 15(quinze) dias, sob pena de extinção. Às providências. 

________________________________________ LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-15.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON BRITO LUZIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

DECISÃO/CONCESSÃO DE LIMINAR. Vistos em correição. I – DO 

RELATÓRIO Aduz a parte autora que começou a receber suas faturas de 

energia elétrica em valores inferiores aos que costumava pagar, mas 

sabedor de que os funcionários da requerida realizam a leitura dos 

medidores das residências, pensou que estava tudo correto. Que após um 

período, foi surpreendido por um funcionário da empresa requerida que 

com agressividade, lhe informou que possuía débitos em atraso. Alega 

que teve muitos constrangimentos, inclusive durante o seu expediente de 

trabalho. Todavia, fora emitida uma segunda via de fatura referente a 

“Recuperação de Consumo” com vencimento em 30/05/2018 no valor de 

R$ 591,51 (quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos), 

que fora paga pelo autor em 03/04/2018. Que após o pagamento, a 

empresa requerida emitiu um parcelamento referente a mesma dívida, 

constando 06 (seis) parcelas no valor de R$ 98,59 (noventa e oito reais e 

cinquenta e nove centavos). Que a empresa requerida continuadamente 

tem encaminhado mensagens lhe informando a falta de pagamento, bem 

como declarando que ocorrerá a suspensão da prestação de serviços de 

fornecimento de energia em caso do autor não regularizar sua dívida. 

Assim, pleiteia o autor pelo deferimento da liminar para que a requerida 

proceda com a suspensão de qualquer cobrança referente às 

diferenças/multa do valor supracitado nos autos, bem como que a 

empresa requerida não inclua o nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito e não suspenda o fornecimento de energia elétrica ao autor, até o 

deslinde da presente. É o breve relatório. Decido. I – DA TUTELA DE 

URGÊNCIA De acordo com o art. 300 do NCPC a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito (verossimilhança das alegações) e o perigo de dano (perigo da 

demora) ou risco ao resultado útil do processo. Comprova-se nos autos a 

verossimilhança do direito alegado com os documentos juntados aos 

autos, quais sejam, a fatura de energia elétrica em nome do autor no valor 

de R$ 591,51 (quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e um 

centavos) com o comprovante de pagamento, comunicações de 

solicitações realizadas pela empresa requerida de abertura do nome do 

autor no cadastro de inadimplentes, faturas de parcelamento da parcela 

anteriormente paga pelo autor, todas em valores individuais de R$ 98, 59 

(noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), corroborando com as 

alegações do requerente, reafirmando o fumus boni iuris. O perigo de 

dano reside na própria natureza do direito vindicado, eis que 

aparentemente o débito existente é ilícito. Porquanto, a cobrança e 

possível suspensão do fornecimento de energia à unidade consumidora 

06/1029625-9 em nome do autor, viola direito básico e essencial 

consagrado na Constituição Federal. Com essas considerações e 

fundamentos, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA pleiteada e DETERMINO 

a suspensão imediata da cobrança do débito alegado pelo autor, bem 

como DETERMINO a abstenção da empresa requerida de suspender o 

fornecimento de energia à unidade consumidora 06/1029625-9 de 

propriedade do requerente, e a proibição de inserção dos dados do 

requerente CELSON BRITO LUZIO nos órgãos de proteção ao crédito, ou 

em caso de já ter ocorrido a inserção, determino a imediata exclusão dos 

dados da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, até ulterior 

deliberação, sob pena de multa a ser fixada a partir do descumprimento da 

mesma. No mais, cite-se a parte requerida, nos termos do artigo 18 e 20 

Lei n. 9.099/95, para que responda a presente ação, intimando-a para 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, a ser designada 

conforme a pauta da conciliadora, sob pena de confissão e revelia. Não 

obtida a conciliação, a parte requerida deverá apresentar contestação no 

prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se também o requerente. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-15.2015.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIA FRANCA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEMPLO JURIMA DO AMANHECER DE PEDRA PRETA/MT E JARDIM 

NILMARA RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

PAULO CESAR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

SENTENÇA. Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I e II, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. De 

início, observa-se que o reclamado foi citado, não tendo contudo 

comparecido a audiência de conciliação, bem como não apresentou 

contestação, desse modo, de rigor o reconhecimento da revelia em seu 

desfavor nos termos do artigo 20 da lei 9099/95 que traz: Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Além 

disso, a inércia da parte requerida deve ser interpretada como aceitação 

presumida de que os fatos deduzidos na vestibular são verdadeiros. Veja 

o que reza o artigo 344 do CPC: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor.” De toda sorte, a parte requerida não trouxe 

aos autos qualquer prova que desconstituísse as alegações da parte 

reclamante. Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante é 

proprietária de um imóvel que fica situado na Rua 12 s/nº, Bairro Vila 

Morena, nesta cidade, bem como que no dia 06 de junho de 2014, 

entabulou com o reclamado contrato de locação por período de 06 seis 

meses, no valor de R$300,00(trezentos reais) mensais, porém apenas 

recebeu um mês de aluguel, vez que, o reclamado não honrou com os 

demais meses de alugueis. A alegação de falta de pagamento, por si só, 

carreia a inversão do ônus da prova, de forma que caberia ao locatário, 

ora requerido, o encargo de comprovar os aludidos pagamentos. Neste 

sentido: TJ/MT, Ap 131387/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/08/2012, Publicado no DJE 

22/08/2012. Ementa: ?RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO ? PRELIMINARES - AGRAVO 

RETIDO - INDEFERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA - RECURSO 

IMPROVIDO ? NULIDADE DA SENTENÇA POR DESVIRTUAMENTO DO 

OBJETO SOCIAL DA LOCADORA E AUSÊNCIA OUTORGA UXÓRIA ? 

MATÉRIAS NÃO DISCUTIDAS NA INSTÂNCIA SINGELA ? INOVAÇÃO 

RECURSAL ? NÃO CONHECIMENTO - LOCAÇÃO VERBAL - 
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COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DOS 

ALUGUERES - ÔNUS DA PROVA DO LOCATÁRIO - INTELIGÊNCIA DO 

ART. 333, II, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

(...). 3) Comprovado nos autos, por meio de provas (testemunhal e 

documental) a existência de relação locatícia entre as partes, escorreita a 

sentença que decretou o despejo por falta de pagamento? (grifos 

nossos). Outrossim, a falta de contestação faz presumir incontroversos 

os fatos alegados pela parte autora, cabendo ao magistrado, tão só, a 

análise de pressupostos processuais, condições da ação e questões 

referentes a direitos indisponíveis ou às nulidades absolutas. Tais 

matérias se encontram em perfeita consonância com a legislação vigente. 

Diz o art.373 Código de Processo Cível: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído.§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar 

situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível 

ou excessivamente difícil.§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova 

também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:I - recair 

sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma 

parte o exercício do direito.§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo. Assim, considerando a inércia da 

parte requerida, vez que, não trouxe aos autos qualquer prova capaz de 

desconstituir o direito alegado pela parte autora, atrelado ao fato de que a 

autora demonstrou nos autos as suas alegações com a juntada do 

contrato de locação, sendo assim, a decretação do despejo mostra-se 

hialina. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte 

reclamante, para : (i) declarar rescindo o contrato de locação entabulado 

entre as partes: (ii) decretar o despejo, corroborando os termos da 

prefacial; e, (iii) condenar o reclamado a pagar ao reclamante a quantia de 

R$1.219,40(mil e duzentos e dezenove reais e quarenta centavos), 

fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. art. 406 do CC, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja 

incidência deverá ser feita a partir de cada respectivo vencimento, bem 

como a correção monetária sob o índice o INPC a partir da prolação da 

sentença. Deixo de condenar a ré ao pagamento das verbas de 

sucumbência, por força do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Oportunamente 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.I.C PRIC. 

______________________________ Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-12.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERG WILLIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. A 

parte promovente, embora devidamente intimada (ID n.13396341) para a 

audiência de conciliação, deixou de comparecer e não apresentou 

qualquer justificativa. Neste aspecto, qualquer justificativa quanto à 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser feito até a 

abertura dos trabalhos, ainda mais quando representada por advogado. 

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória e, 

nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE - Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Em 

caso de ausência da parte promovente, em qualquer das audiências, o 

artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo, vejamos: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado nº 28, do FONAJE. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P. R. I.C. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010475-05.2011.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

LORENTINO DE ASSIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDERLAN MARTINS DE CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

SENTENÇA. Vistos em correição. Dispensado o relatório nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. Determinou-se a intimação do requerente para que 

este indicasse bens do executado passíveis de penhora, sob pena de 

extinção e arquivamento (ID 6968812) no entanto, consoante se vislumbra 

na certidão de ID 13060369, a parte autora mesmo após regular intimação, 

se manteve inerte. Assim, considerando que a parte autora não cumpriu 

com seu mister de indicar bens do executado passíveis de penhora nos 

termos do art. 53, §4º, da Lei 9.900/95, junto a este Juízo, patente é a falta 

de interesse processual, e a extinção do presente é medida que se impõe. 

Ante o exposto, não tendo a parte autora diligenciado no sentido de 

garantir o regular andamento do processo, resta demonstrada a falta de 

interesse no prosseguimento do feito, e considerando a falta de interesse 

processual superveniente capitula a ausência de uma das condições da 

ação, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com base com base, art. 485, IV do Código de Processo Civil. 

SEM custas e honorários advocatícios. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE. P.I.C. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-35.2016.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLINO QUIRINO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT11759/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLY DIAS MASSONI OAB - MT0015458A (ADVOGADO(A))

THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI OAB - SP0333267A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

SENTENÇA. Vistos em correição. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório, passando diretamente à fundamentação e dispositivo 

da sentença. Diante do acordo a que chegaram as partes, noticiado no ID 

13218890, faz-se mister a homologação. Observadas as formalidades 

legais, com fundamento no artigo 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 487, III, alínea “b”, e artigo 515, II, ambos do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo firmado entre as partes para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o Processo com resolução do mérito. Sem custas e nem 

condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 

55 da Lei 9.099/95. Proceda-se as baixas necessárias e arquive-se. 

Cumpra-se. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz De Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-79.2014.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON CANDIDO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

Vistos em correição. Dispensado o relatório (artigo 38 da lei 9.099/95) 

Cuida-se de Ação De Indenização Por Negativação Indevida ajuizada por 

Adailton Candido Mendes em desfavor de Banco do Brasil S/A. Em 

síntese, o polo ativo aduz que teve seu nome negativado pelo requerido 

indevidamente em 01 de novembro de 2013, no valor de R$ 1.005,79 (Hum 

mil e cinco reais e setenta e nove centavos), 24 de novembro de 2013, no 

valor de R$ 146,62 (Cento e quarenta e seis reais e sessenta e dois 

centavos), 05 de dezembro de 2013, no valor de R$ 2.789,22(Dois mil 

setecentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos), 10 de 

dezembro de 2013, no valor de R$ 2.817,17 (Dois mil oitocentos e 

dezessete reais e dezessete centavos), 10 de dezembro de 2013, no 

valor de R$ 6.200,03 (Seis mil e duzentos reais e três centavos), 

totalizando o valor de R$ 12.958,83 (Doze mil novecentos e cinquenta e 

oito reais e oitenta e três centavos), e não possui nenhuma negativação 

anterior. Por sua vez, a parte reclamada informa que razão não assiste a 

parte reclamante, vez que, a mesma realizou as contratações 

mencionadas na exordial. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Levando-se em consideração que a parte reclamada alegou em sede de 

preliminar a falta de interesse de agir, passo a análise da preliminar 

aventada. Em que pese às alegações da reclamada, no que tange a falta 

de interesse de agir, não merece acolhimento, tendo em vista que a 

preliminar se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual, rejeito a 

preliminar de falta de interesse de agir e passo a analisar o mérito da 

ação. O pedido é improcedente. Num primeiro momento, na inicial, a parte 

reclamante alegou que seu nome fora indevidamente inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito pelo Banco reclamado, para tanto, limitou-se em 

colacionar aos autos cópia da negativação. De análise dos autos, 

verifica-se que a empresa reclamada colacionou aos autos extratos e o 

contrato assinado pelo reclamante demonstrando a contratação dos 

serviços e a legalidade dos débitos cobrados pelo banco. Tais 

contradições afastam o juízo de verossimilhança das alegações de modo 

a não justificar a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII do 

CDC. Ademais, colhe-se dos autos que a parte autora foi devidamente 

intimada para apresentar impugnação à contestação e quedou-se inerte, 

conforme certidão de ID 13745150. Diante de tais elementos, não há como 

se concluir pela ilegitimidade da negativação levada a efeito pela 

reclamada. Em consequência, inviável o acolhimento do pedido de 

indenização por danos morais, pois não se vislumbra ilícito que o justifique. 

Sendo assim, constata-se, em sede de cognição exauriente, pela 

improcedência da pretensão deduzida, pois ausente a probabilidade do 

direito invocado. Posto isto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por 

ADAILTON CANDIDO MENDES em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. 

Deixo de condenar o reclamante ao pagamento das verbas de 

sucumbência, por força do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Oportunamente 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.I.C 

______________________________ Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-04.2013.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE BARKOSKI OAB - MT0014779A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

Vistos em correição. Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização 

por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada para exclusão do nome 

dos serviços de proteção ao crédito ajuizada por SONIA APARECIDA DA 

SILVA MOTTA em desfavor de BANCO SANTANDER S/A, ambos 

devidamente qualificados no presente feito. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. Cumpre mencionar que a reclamada 

alegou a necessidade de perícia nos autos, no entanto não apontou 

qualquer documento a ser periciado, que justificasse sua tese, razão pela 

qual não merece prosperar os argumentos da reclamada. Em sede de 

preliminar, a reclamada aduz que não houve o preenchimento dos 

requisitos obrigatórios ao deferimento da assistência judiciária gratuita, no 

entanto não colacionou aos autos qualquer prova de desconstituição dos 

benefício deferido a parte autora, sendo assim, rejeito a preliminar 

aventada pela reclamada e mantenho os benefícios de assistência 

judiciária concedidos a parte reclamante. Superada a preliminar aventada 

pela reclamada em sede de contestação passo a análise do mérito. No 

mérito, o pedido é procedente. No caso em tela há relação de consumo, o 

autor adquiriu o serviços bancários, da empresa requerida como 

destinatário final (art. 2º do CDC) e a ré, na qualidade de fornecedora, 

realizou a comercialização do bem no mercado de consumo (ar. 3º do 

CDC), desse modo a lide será analisada à luz das regras e princípios do 

Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a situação fática ora 

deduzida demonstra ser a parte autora hipossuficiente, quer financeira, 

quer tecnicamente, haja vista não possuir condições técnicas de produzir 

prova específica acerca do defeito do serviço fornecido pela requerida, 

nem condições financeiras a ela semelhantes, situação esta autorizadora 

da aplicação daquela regra atinente à distribuição do ônus probandi. 

Nesse sentido, cumpre trazer à baila o escólio de LEONARDO DE 

MEDEIROS GARCIA, in Direito do Consumidor, Código Comentado e 

Jurisprudência, 4ª Edição, pág. 70, verbis: “O conceito de hipossuficiência 

envolve, segundo parte da doutrina, aspectos econômicos e 

técnico-científicos: o primeiro relacionado à carência econômica do 

consumidor face ao fornecedor de produtos e serviços e, o segundo, 

pertinente ao desconhecimento técnico-científico que o consumidor 

geralmente enfrenta, na aquisição do produto ou serviço. Nesse sentido, a 

inversão do ônus da prova no CDC respeita tanto a dificuldade econômica 

quanto a técnica do consumidor em provar os fatos constitutivos do 

direito. Sendo assim, quando verificadas uma das hipóteses previstas no 

inciso VIII, deve o magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, 

inverter o ônus probatório, presumindo como verdadeiros os fatos 

alegados pelo consumidor, dispensando-o de produzir outras provas, 

cabendo ao fornecedor a obrigação de produzi-las, sob pena de não se 

desincumbir do ônus probatório.” Portanto, reitere-se, plenamente possível 

a inversão do ônus da prova, que implica na aceitação da veracidade do 

quanto afirmado pela parte autora, porquanto não há prova em contrário 

produzida pela parte adversa. Na espécie, constata-se que a reclamante, 

é cliente do banco reclamado e que em julho de 2013 possuía um débito 

com o banco no valor de R$2.376.91(dois mil e trezentos e setenta e seis 

reais e noventa e um centavos), tendo aderido a um plano de pagamento 

do débito em 09 (nove) parcelas no valor de R$ 349,99 cada e passado a 

realizar o pagamento. Cumpre mencionar, que a proposta de parcelamento 

foi realizada pelo próprio banco reclamado conforme fatura colacionada 

aos autos pela reclamante, todavia mesmo com os pagamentos realizados 

o nome da reclamante foi inserido nos serviços de proteção ao crédito. De 

análise dos autos, verifica-se que a reclamada alega que a reclamante 

contratou parcelamento de fatura através de canal de atendimento, porém 

aderiu à proposta encaminhada através de fatura, a despeito do aviso em 

destaque com prevenção a esta conduta, com o pagamento de valor 

diverso do anteriormente acordado, o parcelamento contratado foi 

cancelado. Ademais, cumpre mencionar que a parte reclamada inseriu o 

nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, causando lhe 

prejuízos com tal medida. De toda sorte, a parte Reclamada não trouxe aos 

autos qualquer justificativa plausível que justificasse a inclusão do nome 

da autora no SERASA. Em que pese à empresa ter colacionado aos autos 

“prints” das telas e faturas demonstrando a situação do cadastro da parte 

reclamante, afirmando que o parcelamento foi cancelado por pagamento 

diverso do contratado, bem verdade é que houve falha na prestação de 

serviço, uma vez, que a autora contratou o parcelamento da dívida em 09 

vezes de R$349,99 realizou os pagamentos e teve seu nome inserido no 

SERASA. Insta mencionar, que as faturas se referem apenas ao mês de 
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julho de 2013, não restando demonstrado o descumprimento do 

parcelamento aderido pela reclamante. Nesta esteira, restou comprovado 

o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva, previsto no artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do 

serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, que a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados à parte Reclamante. Assim, merece aplicabilidade 

ao caso o disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva prevenção e reparação 

de danos patrimoniais e morais, individuais e difusos. Destarte, tenho que 

a situação vivenciada pela parte Reclamante decorrente da demora, 

desconforto, aflição, indignação e transtornos a que foi submetido, por 

culpa exclusiva da Reclamada, deve ser integralmente reparada. Assim, 

demonstrada a responsabilidade civil da parte Reclamada, deve esta ser 

condenada a indenizar a parte Requerente pelos danos sofridos. No que 

respeita a prova do dano, imperativo ressaltar, que após o advento da 

Constituição Federal de 1988, o dano moral passou a ser olhado sob uma 

nova ótica, mais ampla, até mesmo porque a dignidade da pessoa humana 

foi elencada como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. 

Dessa maneira, o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à 

privacidade ou a qualquer outro direito da personalidade, estão inseridos 

no direito à dignidade, base essencial de cada preceito constitucional 

relativa aos direitos fundamentais. Entendo que o dano moral está inserido 

em toda prática que atinja os direitos fundamentais da personalidade, 

trazida no sentimento de sofrimento íntimo da pessoa ofendida, suficiente 

para produzir alterações psíquicas ou prejuízos tanto na parte social e 

afetiva de seu patrimônio moral. A doutrina especializada e a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça vêm entendendo 

que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, 

porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como 

parâmetro a vida comum das pessoas. In casu, trata-se de hipótese de 

dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos 

danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. Quanto ao 

valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se atender a 

uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser 

observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed, 

São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p. 279). É de se salientar 

que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido 

numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento 

causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso 

em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. Tratando-se 

de aplicação dos critérios tradicionais de distribuição do onus probandi, 

posto que não é dado ao litigante a prova de fato negativo, à ré era 

perfeitamente possível e exigível que demonstrasse que não houve a 

alteração do contrato da parte reclamante. Como a ré não demonstrou, de 

rigor a inexigibilidade das cobranças promovidas pela ré, bem como o 

restabelecimento do serviço telefônico em favor da parte reclamante. 

Também, de rigor a procedência do pedido de condenação da ré no 

pagamento de indenização por danos morais. De outra banda, a inclusão 

indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, por si só, gera dano 

moral indenizável. É o denominado damnum in re ipsa. Nesse sentido: Civil. 

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de 

indenização por dano moral. Sentença de procedência. Pretensão à 

reforma manifestada por ambas as partes. Recurso da ré. Insurgência 

restrita à pretensão indenizatória. A inclusão indevida em banco de dados 

de órgão de proteção ao crédito gera dano moral indenizável, in re ipsa. 

Recurso da autora. Majoração da verba honorária cabível, bem assim do 

valor da indenização, na esteira do entendimento desta Câmara; porém, 

não no montante pleiteado. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E DA AUTORA 

PROVIDO EM PARTE (Apelação 1022247-54.2015.8.26.0576 Relator(a): 

Mourão Neto; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 27ª Câmara 

de Direito Privado; Data do julgamento: 23/08/2016; Data de registro: 

30/08/2016). Em sendo assim, os danos morais devem ser fixados em R$ 

7.000,00(sete mil reais) pelo seu intuito repreensivo e corretivo, mas que, 

ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem causa. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, tornando definitiva a liminar 

concedida ID 6952998, razão por que DECLARO inexistente o débito 

narrado na Inicial, bem como CONDENO o banco requerido ao pagamento 

da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por 

danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC, c/c o § 1º do art. 161 do 

CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como 

a correção monetária sob o índice o INPC a partir da prolação da sentença. 

Deixo de condenar a ré ao pagamento das verbas de sucumbência, por 

força do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Oportunamente arquivem-se os 

a u t o s  c o m  a s  c a u t e l a s  d e  p r a x e .  P . I . C 

______________________________ Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz 

de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51108 Nr: 2405-17.2018.811.0092

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Petrucio Alcides dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA - 

OAB:216936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 51108

Trata-se de AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AMPARO SOCIAL 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por PETRUCIO ALCIDES 

DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que é 

portador de deficiência/incapacidade física que se configura pela 

amputação de sum de seus pés, pela perda da visão dos olhos e também 

por ser portador de hipertensão arterial, por essa razão, é impossibilitado 

de trabalhar, comprometendo a renda familiar.

Requereu a Tutela de Urgência, para imediata concessão do BPC/LOAS.

Com a inicial acompanham os documentos de fls. 13/40.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação 

do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela.

 Pois bem, a tutela de urgência será concedida somente quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do NCPC.

Com efeito, de acordo com a Lei 8.742/93, que dispõe sobre a 

organização da Assistência Social (LOAS), o benefício de prestação 

continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de 

tê-la provida por sua família. (Art. 20)

 Por sua vez, considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa 

com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja 

inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Art. 20, § 3o)

No caso em exame, embora existam indícios nos autos quanto à 

deficiência do autor, o mesmo não se pode dizer em relação à sua 
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condição financeira. Até porque, ao que consta nos autos, o benefício foi 

indeferido pela requerida justamente porque o requerente informou a 

modificação do grupo familiar contido no cadastro púnico, quando do 

protocolo do benefício assistencial, entretanto, em que pese a 

apresentação da declaração do grupo familiar e da Perícia Médica ter tido 

parecer favorável a postulante, não restou cumprida a solicitação de 

inscrição do grupo familiar no Cadastro Único e sua convalidação, 

conforme determina o artigo 12 do Decreto 8.805/2016, que regulamente o 

BPC, sendo obrigatório a inscrição no Cadastro Único de representantes e 

beneficiários do BPC e suas famílias.

Assim, não evidenciada a probabilidade do direito, indefiro a tutela de 

urgência requerida.

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, bem como 

em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, do 

Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.

A fim de conferir maior eficiência e celeridade ao trâmite processual, 

determino a realização do Estudo Social do caso, com URGÊNCIA, a fim de 

verificar a renda familiar da parte autora para fins de enquadramento no 

benefício assistencial.

Com a juntada do Laudo, CITE-SE a parte requerida para, querendo, no 

prazo de 15 dias, contestar a ação, nos termos do artigo 335, III do Código 

de Processo Civil.

Defiro a parte autora os benefícios da justiça gratuita.

 Alto Taquari/MT, 06 de novembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14963 Nr: 513-93.2006.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Gomes Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jodacy Gaspar Dantas - OAB:

 Cód. n° 14963

DECISÃO

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de 

WALTER GOMES DIAS, já qualificado nos autos, como incurso nas penas 

do art. 121, caput, do Código Penal.

 A denúncia foi recebida em 22/01/2007.

 Citado, o acusado ofereceu resposta à acusação, arrolando três 

testemunhas fls.128/129.

Durante a instrução processual foram ouvidas testemunhas de acusação 

e de defesa, bem como realizado o interrogatório do réu.

 Em memoriais finais, o Ministério Público pleiteou pela pronúncia do 

acusado nos exatos termos da denúncia.

A defesa por sua vez, pugnou pela absolvição do réu, alegando legítima 

defesa nos termos do artigo 415, IV do CPP e artigo 23, II do CP.

 O réu foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121, caput, do 

Código Penal.

 Conforme fls. 254/259, a defesa apresentou Recurso em Sentido Estrito.

Por sua vez, o Ministério Público apresentou as contrarrazões ao Recurso 

em Sentido Estrito às fls. 275/279.

Conforme acórdão de fls. 312/316, o recurso foi desprovido, mantendo-se 

a sentença de pronúncia.

 Na fase do art. 422 do CPP, as partes apresentaram rol de testemunhas a 

serem ouvidas, bem como o órgão ministerial requisitou a juntada de folha 

atualizada de antecedentes criminais do acusado junto ao Cartório 

Distribuidor Criminal desta Comarca e da Comarca de Ilha do Bananal/GO.

Contudo, esclareço que caberá ao Ministério Público requerer as certidões 

de antecedentes criminais de outra Comarca diretamente ao Cartório 

Distribuidor daquele Juízo.

 É o relatório.

Decido.

Diante do Ofício Circular nº 335/2018, informando a realização da 2ª 

Edição do “MÊS NACIONAL DO JÚRI” e em virtude do presente feito 

tramitar desde o ano de 2006 e não restando necessidade de 

esclarecimentos de fatos, bem como inexistindo diligências a serem 

realizadas visando sanar irregularidades que possam vir a gerar nulidades 

no feito, designo o dia 30/11/2018, às 13:00HS (HORÁRIO MT) para que o 

réu WALTER GOMES DIAS, seja submetido a julgamento perante o Egrégio 

Tribunal Popular do Júri desta Comarca.

 Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

Intimem-se o réu e as testemunhas arroladas pelas partes para 

comparecerem a sessão na data e hora acima designada.

Intimem-se os jurados.

EXPEÇA-SE com urgência carta precatória para a oitiva das testemunhas 

que residirem fora da Comarca, ressaltando-se a prioridade para o 

cumprimento do ato.

Oficie-se ao Presidente da Câmara de Vereadores solicitando a 

disponibilização do auditório para realização da sessão.

Ciência a Gestora Geral para as providências necessárias para realização 

da sessão.

Expeça-se com URGÊNCIA ofício aos órgãos competentes.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

Alto Taquari/MT, 06 de novembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36167 Nr: 78-70.2016.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante a 

tempestividade da contestação juntada aos autos na ref: 23, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação ou requerer o que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-73.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALCY AMARO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

8010051-73.2017.8.11.0092. REQUERENTE: SIGMAR MACEIO REQUERIDO: 

DALCY AMARO DA COSTA Defiro o pedido do exequente (I.D 16224739). 

Expeça-se mandado de penhora e avaliação, observando o bem e 

endereço indicado. ALTO TAQUARI, 31 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000273-67.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000273-67.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a Fazenda 

Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou 

meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do Novo Código de 

Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já 

honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, conforme 

dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não proposta a 

impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e expeça-se o 

precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 5 de novembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000277-07.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000277-07.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a Fazenda 

Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou 

meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do Novo Código de 

Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já 

honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, conforme 

dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não proposta a 

impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e expeça-se o 

precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 5 de novembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000279-74.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000279-74.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a Fazenda 

Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou 

meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do Novo Código de 

Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já 

honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, conforme 

dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não proposta a 

impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e expeça-se o 

precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 5 de novembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000281-44.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000281-44.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a Fazenda 

Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou 

meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do Novo Código de 

Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já 

honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, conforme 

dispõe o artigo 85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil. Não proposta a 

impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e expeça-se o 

precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. Intime-se. ALTO TAQUARI, 5 de novembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000071-27.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR JOSE KREWER (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTHA SILVIA ZAIDEN MAIA BRANDAO - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000071-27.2017.8.11.0092. DEPRECANTE: JAIR JOSE KREWER 

DEPRECADO: MARTHA SILVIA ZAIDEN MAIA BRANDAO - ME 

Considerando o teor da certidão de (I.D 16217994), devolva-se com 

urgência à Comarca de origem, com as nossas homenagens, dando-se 

baixa nos registros cartorários e distribuição. ALTO TAQUARI, 5 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010011-62.2015.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010011-62.2015.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO I – Foi realizada ordem de indisponibilidade de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, sendo determinada a transferência dos valores 

bloqueados para a Conta Única do TJMT, à disposição deste Juízo, 

conforme extrato juntado em anexo. II – Assim, intime-se a parte 

executada, mediante remessa dos autos, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a indisponibilidade dos valores, nos termos do § 3º do 

art. 854 do CPC. III – Após, com ou sem manifestação da parte executada, 

abra-se à parte exequente para manifestação. ALTO TAQUARI, 7 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010010-77.2015.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010010-77.2015.8.11.0092. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO I – Foi realizada 

ordem de indisponibilidade de valores por meio do sistema BACEN JUD, 

sendo determinada a transferência dos valores bloqueados para a Conta 

Única do TJMT, à disposição deste Juízo, conforme extrato juntado em 

anexo. II – Assim, intime-se a parte executada, mediante remessa dos 

autos, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

indisponibilidade dos valores, nos termos do § 3º do art. 854 do CPC. III – 

Após, com ou sem manifestação da parte executada, abra-se à parte 

exequente para manifestação. ALTO TAQUARI, 7 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010032-67.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010032-67.2017.8.11.0092. EXEQUENTE: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO I – Foi realizada ordem de indisponibilidade de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, sendo determinada a transferência dos valores 

bloqueados para a Conta Única do TJMT, à disposição deste Juízo, 

conforme extrato juntado em anexo. II – Assim, intime-se a parte 

executada, mediante remessa dos autos, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a indisponibilidade dos valores, nos termos do § 3º do 

art. 854 do CPC. III – Após, com ou sem manifestação da parte executada, 

abra-se à parte exequente para manifestação. ALTO TAQUARI, 7 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010031-19.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NAZARE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

8010031-19.2016.8.11.0092. EXEQUENTE: MARIA NAZARE DE SOUZA 

EXECUTADO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Dispensado o 

relatório. Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, 

conforme manifestação (I.D 16234038), DECLARO EXTINTA a execução, 

na forma do art. 924, II, do NCPC. Desnecessária a intimação das partes. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações 

de estilo. P.I ALTO TAQUARI, 5 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-70.2018.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FRANCO CHESINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS SENTENÇA Processo: 

1000061-70.2018.8.11.0084. REQUERENTE: BRUNA FRANCO CHESINI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado da lide, eis que presente no caso a hipótese do 

artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. I-DO MÉRITO Afirma a 

autora que entrou em contato com a empresa requerida por meio do 

protocolo n° 48166053, com a finalidade de requerer a retirada de um 

poste de luz que encontra-se em frente sua casa, aduz que o poste foi 

instalado de forma precária, e que está oferecendo riscos e que a 

instalação do poste não observou a regulamentação de instalação nos 

limites de cada terreno. Narrou ainda que, recebeu uma notificação da 

empresa requerida informando que os custos advindos com a realocação 

do poste deveriam ser custeados pela autora. Por outro lado, a empresa 

de energia contesta aduzindo que é obrigação da requerente arcar com 

as despesas do procedimento de deslocamento do poste, isto é , a parte 

requerida não negou tal conduta, no entanto diz que não é sua 

responsabilidade Desta forma, a empresa de energia atraiu para si a 

incumbência de provar o contrário nos termos do art. 373, inciso II, NCPC, 

mas não prosperou nesse sentido. A responsabilidade civil da 

Concessionária/ré é objetiva (CDC, art. 14), mas, à luz do CDC, pode ser 

excluída ou atenuada, entre outras hipóteses (CDC, arts. 12, §3°, I c II, e 

14, §3°, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, bem 

assim, e por outras palavras normativas, cm razão de caso fortuito - que é 

ato humano, imprevisível e inevitável, e que impede o cumprimento da 

obrigação - ou de força maior o que não é o caso dos autos, pois 

conforme prova documental o POSTE encontra-se erroneamente colocado 

em lugar inseguro e fora do permitido uma vez que não se encontra entre 

as duas casas e sim dentro do terreno da requerente. As 

Concessionárias de energia somente respondem pela reparação dos 

danos se tiverem concorrido decisivamente para o evento danoso, criando 

determinada situação de perigo, como, por exemplo, falta de manutenção 

preventiva na rede o que é o caso dos autos, pois além do poste estar 

dentro da área da requerente ele se encontra torto (quase caindo). II- DO 

DANO MORAL O Código Civil dispõe em seu art. 927 que, “aquele que, por 

ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo; parágrafo único: haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem”. Os fatos narrados na exordial 

causaram dano moral a demandante, sendo que o dano moral abrange 

aquelas agressões que agravam a naturalidade dos fatos da vida, 

causando aflições e angústias profundas e contundentes no espírito da 

vítima. Por este motivo mostra-se devido o pagamento de indenização por 

danos morais pela falha na prestação de serviço da empresa requerida. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 3.000,00 

(três mil reais) por entender que tal valor é condizente e justo com a 

demanda em apreço. III- DO DANO MATERIAL Com relação a este pedido 

da autora, vale ressaltar que o dano material ocorre quando alguém sofre, 

comprovadamente, prejuízo financeiro em decorrência de uma ação 

praticada irregularmente por outra pessoa ou empresa. É imprescindível 

que o prejudicado seja capaz de demonstrar que a prática irregular foi a 
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causa de seu prejuízo. O dano material pode ser cobrado de duas formas, 

uma vez que elas possam ser comprovadas judicialmente. A primeira 

forma é a cobrança daquele prejuízo que foi realmente causado de forma 

direta – é o chamado dano emergente. O segundo tipo, chamado de lucro 

cessante, diz respeito à reparação do que a pessoa possivelmente deixou 

de ganhar em função daquele prejuízo ocasionado, o que não ocorreu nos 

autos, uma vez que a autora não mostrou ter prejuízo material nos autos, 

assim o não reconhecimento do dano material é medida que e impõe. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, em 

parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 490 do CPC/2015, para 

condenar a ré a) EFETUAR a imediata remoção do poste de luz para local 

adequado, b) CONDENAR a ré no pagamento, ao autor, da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 

1% ao mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e súm. 54 do STJ e 

correção monetária pelo índice INPC a partir negativa da empresa 

requerida em realizar a remoção do poste. Por derradeiro, ante a decisão 

supra, CONCEDO à requerente TUTELA DE URGÊNCIA, conforme pleiteado 

na inicial determinando a imediata remoção do poste para local adequado, 

sob pene de aplicação de multa diária. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se via on-line. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado da lide, eis que 

presente no caso a hipótese do artigo 373, inciso I do Código de Processo 

Civil. I-DO MÉRITO Afirma a autora que entrou em contato com a empresa 

requerida por meio do protocolo n° 48166053, com a finalidade de requerer 

a retirada de um poste de luz que encontra-se em frente sua casa, aduz 

que o poste foi instalado de forma precária, e que está oferecendo riscos 

e que a instalação do poste não observou a regulamentação de instalação 

nos limites de cada terreno. Narrou ainda que, recebeu uma notificação da 

empresa requerida informando que os custos advindos com a realocação 

do poste deveriam ser custeados pela autora. Por outro lado, a empresa 

de energia contesta aduzindo que é obrigação da requerente arcar com 

as despesas do procedimento de deslocamento do poste, isto é , a parte 

requerida não negou tal conduta, no entanto diz que não é sua 

responsabilidade Desta forma, a empresa de energia atraiu para si a 

incumbência de provar o contrário nos termos do art. 373, inciso II, NCPC, 

mas não prosperou nesse sentido. A responsabilidade civil da 

Concessionária/ré é objetiva (CDC, art. 14), mas, à luz do CDC, pode ser 

excluída ou atenuada, entre outras hipóteses (CDC, arts. 12, §3°, I c II, e 

14, §3°, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, bem 

assim, e por outras palavras normativas, cm razão de caso fortuito - que é 

ato humano, imprevisível e inevitável, e que impede o cumprimento da 

obrigação - ou de força maior o que não é o caso dos autos, pois 

conforme prova documental o POSTE encontra-se erroneamente colocado 

em lugar inseguro e fora do permitido uma vez que não se encontra entre 

as duas casas e sim dentro do terreno da requerente. As 

Concessionárias de energia somente respondem pela reparação dos 

danos se tiverem concorrido decisivamente para o evento danoso, criando 

determinada situação de perigo, como, por exemplo, falta de manutenção 

preventiva na rede o que é o caso dos autos, pois além do poste estar 

dentro da área da requerente ele se encontra torto (quase caindo). II- DO 

DANO MORAL O Código Civil dispõe em seu art. 927 que, “aquele que, por 

ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo; parágrafo único: haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem”. Os fatos narrados na exordial 

causaram dano moral a demandante, sendo que o dano moral abrange 

aquelas agressões que agravam a naturalidade dos fatos da vida, 

causando aflições e angústias profundas e contundentes no espírito da 

vítima. Por este motivo mostra-se devido o pagamento de indenização por 

danos morais pela falha na prestação de serviço da empresa requerida. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 3.000,00 

(três mil reais) por entender que tal valor é condizente e justo com a 

demanda em apreço. III- DO DANO MATERIAL Com relação a este pedido 

da autora, vale ressaltar que o dano material ocorre quando alguém sofre, 

comprovadamente, prejuízo financeiro em decorrência de uma ação 

praticada irregularmente por outra pessoa ou empresa. É imprescindível 

que o prejudicado seja capaz de demonstrar que a prática irregular foi a 

causa de seu prejuízo. O dano material pode ser cobrado de duas formas, 

uma vez que elas possam ser comprovadas judicialmente. A primeira 

forma é a cobrança daquele prejuízo que foi realmente causado de forma 

direta – é o chamado dano emergente. O segundo tipo, chamado de lucro 

cessante, diz respeito à reparação do que a pessoa possivelmente deixou 

de ganhar em função daquele prejuízo ocasionado, o que não ocorreu nos 

autos, uma vez que a autora não mostrou ter prejuízo material nos autos, 

assim o não reconhecimento do dano material é medida que e impõe. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, em 

parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 490 do CPC/2015, para 

condenar a ré a) EFETUAR a imediata remoção do poste de luz para local 

adequado, b) CONDENAR a ré no pagamento, ao autor, da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 

1% ao mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e súm. 54 do STJ e 

correção monetária pelo índice INPC a partir negativa da empresa 

requerida em realizar a remoção do poste. Por derradeiro, ante a decisão 

supra, CONCEDO à requerente TUTELA DE URGÊNCIA, conforme pleiteado 

na inicial determinando a imediata remoção do poste para local adequado, 

sob pene de aplicação de multa diária. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se via on-line. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-70.2018.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FRANCO CHESINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS SENTENÇA Processo: 

1000061-70.2018.8.11.0084. REQUERENTE: BRUNA FRANCO CHESINI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado da lide, eis que presente no caso a hipótese do 

artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. I-DO MÉRITO Afirma a 

autora que entrou em contato com a empresa requerida por meio do 

protocolo n° 48166053, com a finalidade de requerer a retirada de um 

poste de luz que encontra-se em frente sua casa, aduz que o poste foi 

instalado de forma precária, e que está oferecendo riscos e que a 

instalação do poste não observou a regulamentação de instalação nos 

limites de cada terreno. Narrou ainda que, recebeu uma notificação da 

empresa requerida informando que os custos advindos com a realocação 

do poste deveriam ser custeados pela autora. Por outro lado, a empresa 

de energia contesta aduzindo que é obrigação da requerente arcar com 

as despesas do procedimento de deslocamento do poste, isto é , a parte 

requerida não negou tal conduta, no entanto diz que não é sua 

responsabilidade Desta forma, a empresa de energia atraiu para si a 

incumbência de provar o contrário nos termos do art. 373, inciso II, NCPC, 

mas não prosperou nesse sentido. A responsabilidade civil da 

Concessionária/ré é objetiva (CDC, art. 14), mas, à luz do CDC, pode ser 

excluída ou atenuada, entre outras hipóteses (CDC, arts. 12, §3°, I c II, e 

14, §3°, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, bem 

assim, e por outras palavras normativas, cm razão de caso fortuito - que é 

ato humano, imprevisível e inevitável, e que impede o cumprimento da 

obrigação - ou de força maior o que não é o caso dos autos, pois 

conforme prova documental o POSTE encontra-se erroneamente colocado 

em lugar inseguro e fora do permitido uma vez que não se encontra entre 

as duas casas e sim dentro do terreno da requerente. As 

Concessionárias de energia somente respondem pela reparação dos 

danos se tiverem concorrido decisivamente para o evento danoso, criando 

determinada situação de perigo, como, por exemplo, falta de manutenção 
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preventiva na rede o que é o caso dos autos, pois além do poste estar 

dentro da área da requerente ele se encontra torto (quase caindo). II- DO 

DANO MORAL O Código Civil dispõe em seu art. 927 que, “aquele que, por 

ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo; parágrafo único: haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem”. Os fatos narrados na exordial 

causaram dano moral a demandante, sendo que o dano moral abrange 

aquelas agressões que agravam a naturalidade dos fatos da vida, 

causando aflições e angústias profundas e contundentes no espírito da 

vítima. Por este motivo mostra-se devido o pagamento de indenização por 

danos morais pela falha na prestação de serviço da empresa requerida. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 3.000,00 

(três mil reais) por entender que tal valor é condizente e justo com a 

demanda em apreço. III- DO DANO MATERIAL Com relação a este pedido 

da autora, vale ressaltar que o dano material ocorre quando alguém sofre, 

comprovadamente, prejuízo financeiro em decorrência de uma ação 

praticada irregularmente por outra pessoa ou empresa. É imprescindível 

que o prejudicado seja capaz de demonstrar que a prática irregular foi a 

causa de seu prejuízo. O dano material pode ser cobrado de duas formas, 

uma vez que elas possam ser comprovadas judicialmente. A primeira 

forma é a cobrança daquele prejuízo que foi realmente causado de forma 

direta – é o chamado dano emergente. O segundo tipo, chamado de lucro 

cessante, diz respeito à reparação do que a pessoa possivelmente deixou 

de ganhar em função daquele prejuízo ocasionado, o que não ocorreu nos 

autos, uma vez que a autora não mostrou ter prejuízo material nos autos, 

assim o não reconhecimento do dano material é medida que e impõe. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, em 

parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 490 do CPC/2015, para 

condenar a ré a) EFETUAR a imediata remoção do poste de luz para local 

adequado, b) CONDENAR a ré no pagamento, ao autor, da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 

1% ao mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e súm. 54 do STJ e 

correção monetária pelo índice INPC a partir negativa da empresa 

requerida em realizar a remoção do poste. Por derradeiro, ante a decisão 

supra, CONCEDO à requerente TUTELA DE URGÊNCIA, conforme pleiteado 

na inicial determinando a imediata remoção do poste para local adequado, 

sob pene de aplicação de multa diária. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se via on-line. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado da lide, eis que 

presente no caso a hipótese do artigo 373, inciso I do Código de Processo 

Civil. I-DO MÉRITO Afirma a autora que entrou em contato com a empresa 

requerida por meio do protocolo n° 48166053, com a finalidade de requerer 

a retirada de um poste de luz que encontra-se em frente sua casa, aduz 

que o poste foi instalado de forma precária, e que está oferecendo riscos 

e que a instalação do poste não observou a regulamentação de instalação 

nos limites de cada terreno. Narrou ainda que, recebeu uma notificação da 

empresa requerida informando que os custos advindos com a realocação 

do poste deveriam ser custeados pela autora. Por outro lado, a empresa 

de energia contesta aduzindo que é obrigação da requerente arcar com 

as despesas do procedimento de deslocamento do poste, isto é , a parte 

requerida não negou tal conduta, no entanto diz que não é sua 

responsabilidade Desta forma, a empresa de energia atraiu para si a 

incumbência de provar o contrário nos termos do art. 373, inciso II, NCPC, 

mas não prosperou nesse sentido. A responsabilidade civil da 

Concessionária/ré é objetiva (CDC, art. 14), mas, à luz do CDC, pode ser 

excluída ou atenuada, entre outras hipóteses (CDC, arts. 12, §3°, I c II, e 

14, §3°, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, bem 

assim, e por outras palavras normativas, cm razão de caso fortuito - que é 

ato humano, imprevisível e inevitável, e que impede o cumprimento da 

obrigação - ou de força maior o que não é o caso dos autos, pois 

conforme prova documental o POSTE encontra-se erroneamente colocado 

em lugar inseguro e fora do permitido uma vez que não se encontra entre 

as duas casas e sim dentro do terreno da requerente. As 

Concessionárias de energia somente respondem pela reparação dos 

danos se tiverem concorrido decisivamente para o evento danoso, criando 

determinada situação de perigo, como, por exemplo, falta de manutenção 

preventiva na rede o que é o caso dos autos, pois além do poste estar 

dentro da área da requerente ele se encontra torto (quase caindo). II- DO 

DANO MORAL O Código Civil dispõe em seu art. 927 que, “aquele que, por 

ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo; parágrafo único: haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem”. Os fatos narrados na exordial 

causaram dano moral a demandante, sendo que o dano moral abrange 

aquelas agressões que agravam a naturalidade dos fatos da vida, 

causando aflições e angústias profundas e contundentes no espírito da 

vítima. Por este motivo mostra-se devido o pagamento de indenização por 

danos morais pela falha na prestação de serviço da empresa requerida. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 3.000,00 

(três mil reais) por entender que tal valor é condizente e justo com a 

demanda em apreço. III- DO DANO MATERIAL Com relação a este pedido 

da autora, vale ressaltar que o dano material ocorre quando alguém sofre, 

comprovadamente, prejuízo financeiro em decorrência de uma ação 

praticada irregularmente por outra pessoa ou empresa. É imprescindível 

que o prejudicado seja capaz de demonstrar que a prática irregular foi a 

causa de seu prejuízo. O dano material pode ser cobrado de duas formas, 

uma vez que elas possam ser comprovadas judicialmente. A primeira 

forma é a cobrança daquele prejuízo que foi realmente causado de forma 

direta – é o chamado dano emergente. O segundo tipo, chamado de lucro 

cessante, diz respeito à reparação do que a pessoa possivelmente deixou 

de ganhar em função daquele prejuízo ocasionado, o que não ocorreu nos 

autos, uma vez que a autora não mostrou ter prejuízo material nos autos, 

assim o não reconhecimento do dano material é medida que e impõe. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, em 

parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 490 do CPC/2015, para 

condenar a ré a) EFETUAR a imediata remoção do poste de luz para local 

adequado, b) CONDENAR a ré no pagamento, ao autor, da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 

1% ao mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e súm. 54 do STJ e 

correção monetária pelo índice INPC a partir negativa da empresa 

requerida em realizar a remoção do poste. Por derradeiro, ante a decisão 

supra, CONCEDO à requerente TUTELA DE URGÊNCIA, conforme pleiteado 

na inicial determinando a imediata remoção do poste para local adequado, 

sob pene de aplicação de multa diária. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se via on-line. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66429 Nr: 269-83.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Lima Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rafaela Caravieri dos 

Santos Pardin - OAB:21370/O, Luiz Pereira Pardin - OAB:4776-B/MT, 

Marcelo Luiz Pereira Pardin - OAB:MT 19.542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer ao Fórum da Comarca de 
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Araputanga, na data de 12/12/2018, às 13h10min, para realização da 

perícia médica, portando os documentos necessários. Intimando-o ainda 

da r. decisão judicial transcrita: (...) b) intime as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos – 

CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou 

na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66608 Nr: 337-33.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeir Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer ao Fórum da Comarca de 

Araputanga, na data de 12/12/2018, às 13h20min, para realização da 

perícia médica, portando os documentos necessários. Intimando-o ainda 

da r. decisão judicial transcrita: (...) b) intime as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos – 

CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou 

na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72005 Nr: 3208-36.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Falci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, que ciente do inteiro teor do documento 

juntado aos autos no dia 30/10/2018, ref. 25, proceda com o adimplemento 

das custas concernentes à distribuição da missiva endereçada à Comarca 

de Governador Valadares/MG. Oportunamente esclareço que os 

comprovantes deverão ser encaminhados diretamente à referida Comarca 

(Juízo Deprecado).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56400 Nr: 1111-34.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBdC, PGdCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDL, GI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Luiz Pinto da Silva 

- OAB:14856 - O/MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000201-48.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. A. (RÉU)

E. D. M. G. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000201-48.2018.8.11.0038 AUTOR(A): APARECIDO GOMES DOS 

SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC, ajuizada pela APARECIDO GOMES DOS SANTOS, e prol do 

paciente menor VALDOMIRO GOMES DOS SANTOS em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT. É o 

necessário. Decido. A parte reclamante afirma que o paciente é menor e 

usuário de drogas há algum tempo, sendo que apresenta comportamento 

agressivo, e para manter o vício acabou se desfazendo de alguns bens 

da família. Aduz que observando sua atual situação, manifestou a vontade 

de sanar essa dependência através de ajuda em locais preparados e 

adequados. Contudo, por não dispor de condição financeira para pagar 

pelo tratamento, requer que seja custeado pelo poder público. A peça 

inicial veio, acompanhada de diversos documentos médicos que 

demonstram o suso narrado. É o necessário. Decido. As requeridas 

ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, 

devidamente citadas, quedaram-se inertes, deixando transcorrer in albis o 

prazo. Sobre o tema disciplina o NCPC em seu artigo 355: Art. 355. O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: (…). II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 

344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”. Nada 

obstante, o efeito material da revelia não pode ser aplicado à Fazenda 

Pública. É que sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir 

que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos alegados pela 

Autora são verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito. 

Contudo, a petição inicial vem prestigiada por adequada prova documental, 

tendo a parte autora comprovado suficientemente os fatos constitutivos 

de seu direito. Pelo que decreto à revelia das reclamadas ESTADO DE 

MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, com fulcro no artigo 

344 do novo Código de Processo Civil. Passo a analisar o mérito. O direito 

à saúde representa consequência constitucional indissociável do direito à 

vida. A não atuação do Estado para com o direito à saúde, importar-se-á 

numa eventual ação judicial e/ou administrativa quando o Estado não 

desempenhar o seu dever de promover e garantir a saúde. É verdade que, 

primordialmente, a eleição e condução das políticas públicas voltadas à 

concretização dos direitos sociais devem ficar a cargo do Legislativo e do 

Executivo, pela própria natureza das atribuições cometidas a tais poderes 

e para se assegurar a liberdade de ação necessária à adequação do 

projeto constitucional à realidade fática da sociedade. Todavia, tem-se que 

a inércia desses poderes não pode ficar à margem do controle judicial. 

Para Luciane Tessler (2005, p.153) o Poder judiciário também está 

vinculado de forma imediata à realização dos direitos fundamentais e 

diante da omissão do legislador ou do administrador não pode restar 

inerte. Cabendo ao mesmo assumir a função de concretização dos direitos 

fundamentais do caso em tela e conferir a máxima efetividade possível 

aos direitos fundamentais e recusar a aplicação de preceitos que os 

violem. Arremata a referida jurista (2005, p. 164): A atuação do Poder 

Judiciário, no campo das tutelas relativas a direitos sociais, representa um 

importante instrumento de garantia de efetividade aos direitos 

fundamentais sociais, incumbindo ao juiz a missão de partícipe ativo e 

consolidador do processo político-social de positivação de direitos. As 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja 

aquela é organizada e financiada com recursos do orçamento da 
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seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados o 

fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de 

sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. Em 

consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. O processo 

foi enviado ao Núcleo de Apoio Técnico-NAT, o qual informou que 

atualmente não há na rede do Sistema Único de Saúde - SUS rede 

hospitalar e de internação em decorrência da alteração de modelo de 

reclusão e exclusão social. O pedido liminar foi INDEFERIDO (id. 

15017346). Em analise aos documentos anexados aos autos, entendo que 

razão assiste a parte requerente, vejamos. A Constituição Federal garante 

a todos os cidadãos uma existência digna e eleva a saúde a condição de 

direito fundamental do homem, portanto, direito inquestionável. No plano 

infraconstitucional, o art. 4º da Lei 8.080/90 explicita esse dever. Anuncia 

que o Sistema Único de Saúde constitui-se pelo “conjunto de ações e 

serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações 

mantidas pelo Poder Público”. Não é por outra razão que a Suprema Corte 

decidiu: “(...) O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de 

sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode 

mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de 

incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento 

inconstitucional...” (STF, Agravo em Recurso Extraordinário nº 

271.286-8-RS, J. 12.09.2000, rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: 

“Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando alcançar a 

saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema 

Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios” (STF, RE nº 195.192-3/RS, 

Relator Ministro Marco Aurélio, j. 22.02.2000). No caso em apreço, o que 

se pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do Estado de 

internação compulsória do requerido, de modo a garantir ao paciente a 

sobrevida e uma melhor qualidade desta, uma vez que os tratamentos 

anteriores se mostraram ineficientes. A internação psiquiátrica somente 

será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os 

seus motivos – Lei n. 10.216/2001. Contudo, esclareceu o NAT – Núcleo 

de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso que o 

atendimento integral e de inserção comunitária é realizado no Centro de 

Atenção Psicossocial – CAPs, sendo a internação o último recurso, 

inexistindo informações sobre tentativas de tratamento de forma 

ambulatorial. Deve-se considerar o relatório fornecido pelo médico 

psiquiatra (id. 15513981), informando a prescrição de medicamentos, bem 

como orientando a internação voluntaria do paciente, em situação de risco. 

Os autos ainda possuem cópia da ação de medida protetiva em favor do 

menor, nº 162-048/2018, solicitando a inclusão do menor em serviços e 

programas oficias de apoio, auxilio de orientação (id. 14279292). Ademais 

consta documento emitido pela Polícia Judiciária Civil de Araputanga-MT, 

solicitando a presença genitor do menor à Delegacia. Resta demonstrado 

nos autos que o menor vem fazendo acompanhamento psiquiátrico desde 

o início do ano, junto ao médico Alcimar Lisboa Pereira, id. 4279398, quem 

vem indicando sua internação, restando ainda demonstrada a gravidade 

da situação posta em tela, uma vez que o requerido/paciente vem 

trazendo riscos à sua própria saúde e de terceiros, apresentando 

comportamento agressivo. Cumpre asseverar que o Poder Público tem a 

obrigação de fornecer a todo cidadão o direito fundamental à saúde, 

devendo as reclamadas, portanto, prover os meios necessários para 

fornecer o pleiteado pela parte autora, de acordo com a prescrição 

medica. Por fim, esclareço que o não atendimento do decisum poderá 

ensejar providências necessárias outras, entre as quais o bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias que 

costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: “AGRAVO 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente público 

descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à autora, 

cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo nosocômio 

particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de valores em 

conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo 

ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. 

(Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - 

AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de 

Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 

269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para: 

- DECRETAR A REVELIA DAS RECLAMADAS ESTADO DE MATO GROSSO 

E MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, nos termos do artigo 344 do NCPC; - 

DETERMINAR que as reclamadas, solidariamente, promovam a internação 

compulsória do menor VALDOMIRO GOMES DOS SANTOS, em unidade da 

rede Pública de Saúde ou Particular, às expensas do Poder Público 

Estadual e Municipal, pelo tempo necessário ao tratamento indicado pelos 

médicos, desde que expressamente demonstrado que o tratamento 

ambulatorial se mostra inócuo ao caso , sob pena de bloqueio de 

ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea para o 

atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a parte que 

apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado ou, se 

possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, 

assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – 

SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for 

obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária deverá 

apresentar nova receita médica ou relatório médico periodicamente, 

fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa renovação/atualização ou 

prazo outro esclarecido/indicado por profissional médico como necessário 

à revisão do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob 

pena de perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação 

especial, não haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, 

art. 11. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, 

prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, 

Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se 

a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO 

– CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As 

Requisições de Pequeno Valor e os precatórios deverão ser 

encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins de pagamento. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de Processo Civil – art. 

475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido 

no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, 

sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 

1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010302-93.2016.8.11.0038 REQUERENTE: NEUZA BATISTA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, 

art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação 

por quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 6 de novembro de 2018 - 10:35:14. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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n. 8010302-93.2016.8.11.0038 REQUERENTE: NEUZA BATISTA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, 

art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação 

por quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 6 de novembro de 2018 - 10:35:14. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44038 Nr: 44-70.2014.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdCS, BJdCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: elias bernardo souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Isto posto, REJEITO LIMINARMENTE os embargos à execução eis que 

manifestamente intempestivos, com fundamento no artigo 739, inciso I da 

Lei n. 5.869/73 – Código de Processo Civil de 1973. Todavia, 

permanecendo a necessidade de averiguar o pagamento parcial do débito 

alimentício, DETERMINO o traslado dos documentos assentados às fls. 

12/82 para os autos principais [execução de al imentos 

1354-53.2010.811.0026 – cód. 20971].Não há que se falar em custas e 

sucumbência, mormente quando a parte goza dos benefícios da Justiça 

Gratuita.Certificado o decurso de prazo sem interposição e recurso, ao 

ARQUIVO com as baixas de estilo.DECLARO esta sentença publicada com 

a entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 
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42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22546 Nr: 1064-04.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Antônio Ferreira - 

OAB:8060-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de execução de alimentos ajuizada por QUINOU DE 

SOUZA FREITAS em face de SEBASTIÃO PEREIRA DE FREITAS.

 Com a inicial (fls. 05/11) vieram os documentos às fls. 12/24.

Auto de penhora, avaliação e depósito às fls. 35/38.

Devidamente intimado para manifestar-se, requereu o autor o 

prosseguimento do feito (fls. 48/51).

Planilha de débito jungida às fls. 56/59.

Trasladada para estes autos cópia de sentença homologatória proferida 

nos autos de numeração única n. 2566-51.2006.811.0026 – cód. 14147.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. Compulsando a sentença homologatória transladada, verifica-se que 

houve quitação dos alimentos pretéritos – item “c”, fl. 65.

É sabido que o pagamento da obrigação objeto da execução é causa de 

sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em 

que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse processual 

até então presente.

3. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

cautela de estilo.

DECLARO a presente sentença PUBLICADA com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67608 Nr: 1400-61.2018.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Honório Pereira da Silva, Gerson Alves 

Faria de Lima, Weverson Souza de Arruda, ALANA KATHELYN 

ALBARELO SECUNDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Vinicius Fonseca 

Meira - OAB:23.680, DARLEY APARECIDO CARRIJO - OAB:24306/O, 

Gláucio Araújo de Souza - OAB:13599, Hur Carlos Santos França - 

OAB:22850

 Vistos.

I - Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], RECEBO A DENÚNCIA em face de (i) DIEGO 

HONÓRIO PEREIRA DA SILVA, vulgo “Dieguinho”, (ii) GERSON ALVES 

FARIA DE LIMA, vulgo “Gordinho”, (iii) ALANA KATHELYN ALBARELO 

SECUNDINO E (iv) WEVERSON SOUZA DE ARRUDA, vulgo "Nem ou 

Tubarão", qualificado(s) nos autos, atribuindo-lhes a prática dos crimes 

descritos na peça acusatória.

II - DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 16 

(DEZESSEIS) DE JANEIRO DE 2019, ÀS 13H30MIN.

III – Cumpra a Secretaria Judicial as seguintes providências:

a) CITE(M)-SE o(s) réu(s) (art. 56, da Lei nº 11.343/06);

b) INTIME-SE/REQUISITE o(s) denunciado(s) para comparecimento na 

solenidade processual designada;

c) INTIME(M)-SE a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s)/informante(s) 

arroladas na denúncia e na defesa preliminar.

Em se tratando de vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) residentes 

fora desta Comarca, EXPEÇA-SE carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na 

CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida a missiva, 

COMUNIQUE-SE a defesa, se constituído, para que, querendo, acompanhe 

junto ao juízo deprecado a realização do ato (Súmula 273, do STJ, verbis: 

“Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado.”).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, INTIME-SE a parte 

interessada na inquirição para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o 

endereço completo e atualizado ou a substitua, desde já, assentado que o 

silêncio será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em 

seus demais termos;

d) Procedam-se às comunicações pertinentes em relação ao recebimento 

da denúncia, tal como determinado pela CNGC/MT;

e) CIÊNCIA ao Ministério Público e a defesa técnica.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010236-52.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NILLEY MACEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010236-52.2016.8.11.0026 Valor da causa: 

$12,000.00 POLO ATIVO: Nome: NILLEY MACEDO DA SILVA Endereço: 

Rua D, S/N, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCARD S.A Endereço: , 206, - DE 

3552/3553 AO FIM, Centro, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-270 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do AR com diligência negativa, 

fornecendo o endereço atualizado da parte requerida. ARENÁPOLIS, 7 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80168 Nr: 4890-02.2018.811.0088

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE TAL Vulgo ZE DO CHAPEU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGO DA SILVA - 

OAB:25225/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça e determino que 

promovam o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos 

termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil.Em igual prazo, 

deverá apresentar os dados das partes em consonância com o 

Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou justificar a impossibilidade, sob as penas 

da lei.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79894 Nr: 4700-39.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildo Ribeiro Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O - MT

 .Designo a data de 14 de dezembro de 2018, às 16:20, para a audiência 

de Instrução e Julgamento, oportunidade em que as testemunhas 

arroladas tempestivamente pelas partes serão ouvidas, sendo que o 

denunciado será interrogado ao término da instrução, depois de inquiridas 

todas as testemunhas, nos termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, 

para que lhe seja possibilitada o efetivo exercício de autodefesa.Justifico 

a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo. Intimem-se o 

acusado, as testemunhas de acusação e defesa, bem como o advogado 

constituído. Ciência ao Ministério Público.Desde já, determino a expedição 

de carta precatória para oitiva de eventuais testemunhas residentes em 

outras Comarcas.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78759 Nr: 3952-07.2018.811.0088

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO REBERSON DE GODOY, JOSELI MOISES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

FERNANDO REBERSON DE GODOY e JOSELI MOISES, qualificados no 

processo, requerem o reconhecimento e dissolução de união estável, 

regularização de alimentos e partilha de bens adquiridos durante a união 

estável.

 Apresentaram certidão de nascimento de uma filha.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela homologação do 

acordo.

 Veio o processo concluso para sentença.

É o relatório.

Decido.

Não há preliminares a serem analisadas. O feito está em ordem e comporta 

julgamento de mérito. Presentes estão as condições da ação e os 

pressupostos processuais.

O pedido inicial versa sobre o reconhecimento e dissolução da união 

estável, partilha de bens e alimentos.

No que tange ao reconhecimento e dissolução da união estável, as partes 

acordam de igual forma, não pendendo litígio a respeito.

Portanto reconheço a união estável e sua dissolução na forma descrita na 

exordial.

 Quanto à partilha de bens, verifico que houve renúncia expressa pela 

requerente.

 No mais, no que diz respeito à guarda da filha menor, as partes 

acordaram que será compartilhada.

 Portanto, analisando com acuidade o processo, forçoso concluir que os 

termos do acordo formalizado pelo casal dão conta de que os direitos de 

todos os membros da família estão devidamente assegurados.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no que dispõe o artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, 

em todos os seus termos para que surta seus efeitos jurídicos.

Custas rateadas pelas partes, restando a exigibilidade suspensa, eis que 

foi deferido os benefícios da gratuidade da justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes por sua advogada. Ciência 

ao Ministério Público.

 Oportunamente, arquive-se o processo, observadas as formalidades 

legais.

Procedam-se às baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53565 Nr: 224-94.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DIEL ANACLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Ricardo Pick - 

OAB:11743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Municipal 

em face de Nelson Diel Anacleto.

A exequente informa que o executado satisfez a obrigação, requerendo a 

extinção do feito (fls.21).

Assim sendo, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, ante o 

pagamento da obrigação, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários, tendo em vista que o 

executado sequer chegou a ser citado e por força do artigo 39, da LEF.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE a parte exequente.

Oportunamente, arquivem-se.

Demais diligências necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010106-80.2010.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON FERNANDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

SERGIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA SERAFINI OAB - MT0009582S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, intimo a parte executada, 

para querendo, apresentar impugnação ao bloqueio via bacenjud, ref. 

16050706, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73050 Nr: 2349-57.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína - MT, 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RODRIGUES GAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Zandoná - 

OAB:OAB/MT 16.829

 Vistos etc. Inicialmente, arbitro em favor do Defensor Dativo (Dr. Tiago 

José Lipsch– OAB/MT nº: 23.383) nomeado especificamente para este ato 

a importância de 02 URH´s. Devolva-se a carta precatória ao Juízo de 

Origem, consignadas as nossas homenagens, eis que cumprida a 

finalidade da carta precatória em questão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sirva-se a cópia desta ata como ofício/precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73074 Nr: 2354-79.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC VARA ÚNICA COMARCA DE COTRIGUAÇU/MT, 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO JUVENTINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/O, HEUER SUNIGA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.954-E

 Vistos etc. Inicialmente, arbitro em favor do Defensor Dativo (Dr. Tiago 

José Lipsch– OAB/MT nº: 23.383) nomeado especificamente para este ato 

a importância de 02 URH´s. Devolva-se a carta precatória ao Juízo de 

Origem, consignadas as nossas homenagens, eis que cumprida a 

finalidade da carta precatória em questão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sirva-se a cópia desta ata como ofício/precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21175 Nr: 454-13.2008.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

DO ESTADO DO MATO GROSSEO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinto - OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Egisane Alves de Oliveira 

Piotrowski - OAB:MT/ 8307-B, Silvio César dos Santos - OAB:B-7806

 Certifico que, ante a apresentação de Recurso de Apelação pelo 

requerido tempestivamente, visando impulsionar o feito intimo o autor, na 

pessoa de seu advogado,para apresentar Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71928 Nr: 1891-40.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

Juízo da Comarca de Nova Monte Verde-Mt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SOUZA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍNTIA LAUREANO LEME - 

OAB:OAB/MT 6907-O

 Vistos etc. Inicialmente, arbitro em favor do Defensor Dativo (Dr. Tiago 

José Lipsch– OAB/MT nº: 23.383) nomeado especificamente para este ato 

a importância de 02 URH´s. Devolva-se a carta precatória ao Juízo de 

Origem, consignadas as nossas homenagens, eis que cumprida a 

finalidade da carta precatória em questão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sirva-se a cópia desta ata como ofício/precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73201 Nr: 2379-92.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da Vara de Carta Precatória Criminal da Comarca 

de Curitiba/PR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI MARIO FANTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE KNOPFHOLZ - 

OAB:35220, Luis Otávio Sales - OAB:OAB/PR 45.531

 Vistos etc. Devolva-se a carta precatória ao Juízo de Origem, 

consignadas as nossas homenagens, eis que cumprida a finalidade da 

carta precatória em questão. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sirva-se a cópia desta ata como ofício/precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50587 Nr: 120-37.2012.811.0100

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDSPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES - 

OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de regulamentação de visitas proposta por Adelino 

Alves Coutinho em face de Josiane Cristina da Silva Pires.

Diante da certidão fl.82 o MPMT opinou pela extinção do feito pela 

ausência de interesse de agir.

PELO EXPOSTO, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VI, do NCPC.

 Sem custas e honorários.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, com as baixas e as 

cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o adequado e servindo a cópia desta sentença 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício/notificação.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85938 Nr: 560-25.2015.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Bispo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 85938).

Ação Ordinária de Reconhecimento e Cobrança de Benefício 

Previdenciário

Requerente: APARECIDA BISPO DA SILVA

 Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Vistos.

SENTENÇA.

Trata-se de ação de reconhecimento e cobrança de benefício de pensão 

por morte proposta por APARECIA BISPO DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS, visando ao 

recebimento do benefício de pensão a partir da data do óbito de seu filho 

Alcides da Silva Anacleto, ocorrido em 03.03.2013. Alegou a Requerente 

que a autarquia indeferiu o pedido de pensão por morte por não se 

qualificar dependente. Asseverou que o óbito do de cujus ocorreu quando 

dependia muito da ajuda financeira, pois este percebia salário maior que o 

da requerente, constituindo em sustento familiar. Assim, pugnou pela 

procedência do pedido, bem como pelos benefícios da justiça gratuita. 

Juntou documentos à inicial.

A inicial foi recebida (ref. 09).

 Regularmente citado, o Requerido apresentou contestação, aduzindo a 

prescrição e que a parte autora não logrou êxito em comprovar a 

qualidade de dependente em relação ao de cujus. Diante disso, requereu a 

improcedência do pedido (ref. 16).

O advogado da parte autora apresentou petição informando falecimento 

da autora e requereu a extinção do feito (ref. 21).

É, em síntese, o Relatório.

DECIDO.

Considerando a informação que a autora veio á óbito, resta evidente a 

ausência de pressupostos processuais para o regular prosseguimento do 
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feito, conforme certidão de óbito (ref. 21).

 Diante disso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo nos termos do artigo 485, VI e IX, do Código de 

Processo Civil.

Custas pela parte autora, eis que é beneficiaria da justiça gratuita.

 P.R. Desnecessária a intimação das partes.

 Oportunamente, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93522 Nr: 82-46.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JAIR 

FLORENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 93522)

Ação de Execução de Título Extrajudicial Por Quantia Certa Contra 

Devedor Solvente

Exequente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT

Executados: ADIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTRO

Vistos.

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de execução de título extrajudicial por quantia certa contra 

devedor solvente promovido pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT em 

face de ADIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA e JAIR FLORENTINO, em 

que alegou em síntese, que é credor dos executados referente a uma 

Cédula de Crédito Bancário, doravante CCB nº B40931260-4. Aduziu que 

os executados deixaram de honrar com as parcelas do título, tornando-se 

inadimplentes.

 A Exequente informou que houve a total satisfação do crédito, 

requerendo assim a extinção do feito (fl. 107).

É, em síntese, o Relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o credor renunciar ao crédito;

V – ocorrer à prescrição intercorrente.”

III – DISPOSITIVO

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Custas processuais pela parte exequente, as quais já foram recolhidas.

 P.R. Desnecessária a intimação das partes.

 Arquivem-se com as cautelas de estilo.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106772 Nr: 3207-85.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADECLECY PEREIRA 

MARQUES JUNIOR - OAB:OAB/MT 4105, DAYANNE B. MACCARINI - 

OAB:OAB/MT 16.508, Valquiria Mirian Coutinho - OAB:19368/0

 Autos Virtuais (Id. 106772)

Carta Precatória

Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 13 de fevereiro de 

2019, às 10:00 horas.

2. Intimem-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante sobre a presente decisão.

4. Ciência ao Ministério Público e advogado constituído, via DJE.

5. Diligências Necessárias.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 29641 Nr: 1593-82.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelci Capitani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT, Débora Simone Rocha Faria - OAB:4.198/MT

 Vistos etc. DESIGNO o dia 30 de abril de 2019, às 16h00min, audiência de 

instrução e julgamento, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pelas partes e, por último, interrogada a ré. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38767 Nr: 2056-87.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de MARCOS PAULINO para apurar a prática do crime 

tipificado no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

A denúncia foi recebida em 14 de setembro de 2010. (fls. 54)

Os autos vieram conclusos.

É relato do necessário.

 DECIDO.

De proêmio, consoante ao teor do art. 61, caput, do CPP, em qualquer fase 

do processo o magistrado, acaso reconheça a extinção da punibilidade, 

deverá fazê-lo ex officio.

A acusada foi denunciada pela prática do crime tipificado no art. 302, 

caput, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual prevê pena máxima 04 

(quatro) anos de reclusão.

Nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, os delitos cuja pena 

máxima for superior a 02 (dois) e não excede 04 (quatro) anos, tem prazo 

prescricional de 08 (oito) anos, o que se verifica no presente caso.

Nota-se que, entre a data do recebimento da denúncia e a hodierna, 

transcorreu lapso temporal superior ao prazo estabelecido em lei.

Destarte, verifica-se que restou prescrita a pretensão punitiva estatal 

quanto à pena privativa de liberdade.

No que tange à pena de multa, haja vista o apregoado pelo artigo 114, 

inciso II, do Código Penal, também restou prescrita a pretensão punitiva 

estatal, sendo de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade em 

favor do réu.

Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARCOS PAULINO, 

com fundamento legal no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em relação 

ao delito tipificado no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos após as baixas e 

comunicações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35780 Nr: 2009-50.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 433 de 509



 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Paulo Torquato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INAÍTA GOMES RIBEIRO 

SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7928, MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA entre as partes em epígrafe.

Fora firmado acordo entre as partes, em audiência de conciliação às fls. 

100.

É o breve relatório.

DECIDO

Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial.

Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos 

agentes processuais que mantivessem os olhares volvidos à 

autocomposição da lide.

Impende ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação 

do conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado 

para por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder 

Judiciário para socorrer os seus direitos.

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente.

Nesta senda, uma vez que aparente o acordo firmado entre as partes 

encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza os seus devidos 

efeitos.

DESCABE condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

sucumbências, na forma do art. 18 da Lei n. 7.357/85.

REMETAM-SE os autos ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de praxe.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88891 Nr: 2212-60.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora não 

apresentou declaração de hipossuficiência, documento indispensável para 

a apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita formulado.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que apresente declaração de 

hipossuficiência ou recolha as custas processuais no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo assinalado sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

VOLVAM-ME os autos conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 92512 Nr: 4099-79.2018.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:5948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, EXTINGO o processo sem resolução do mérito, com 

espeque no art. 485, inciso VI do CPC, por manifesta falta de interesse de 

agir.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais.DESCABE condenação ao pagamento de honorários de 

sucumbência.Ciência ao Ministério Público.Transitado em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64990 Nr: 422-80.2014.811.0105

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do provimento 56/2007 da 

CGJ, impulsiono o feito com a finalidade intimar a parte autora para que de 

prosseguimento ao feito, manifestando o que avaliar conveniente 

conforme decisão das folhas 38.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Mat: 37461

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 69735 Nr: 1692-08.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA ROCHA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o exequente para que se 

manifest acerca do oficio de ref:19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68501 Nr: 1201-98.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Exequente para que 

manifeste acerca do oficio de ref:28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68541 Nr: 1233-06.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Manoel de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o exequente para que se 

manifeste acerca do oficio ref:12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68525 Nr: 1217-52.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com finalidade de intimar a parte exequente para que 

se manifeste sobre o oficio de ref:15.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68509 Nr: 1209-75.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olinda Laurett Frederico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o exequente para que se 

manifeste acerca do oficio de ref:21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 92332 Nr: 4024-40.2018.811.0105

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GORETE PASTRO ZANATTA, ADEMIR JOSÉ ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR BIANCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.

Considerando a natureza do pleito, POSTERGO a análise do pedido liminar 

e DESIGNO audiência de justificação para o dia 26/11/2018 às 15h30, 

devendo a parte autora trazer testemunhas independentemente de 

intimação.

CITE-SE o demandado para comparecimento à audiência, cientificando-o 

de que o prazo para contestar a ação, contar-se-á da intimação da 

decisão que deferir ou não a medida liminar.

 Intimem-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77075 Nr: 579-48.2017.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SG, GGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de alimentos em que figuram as partes em epígrafe.

Inicial e documentos às fls. 01/11.

Às fls. 14, decisão concedendo alimentos provisórios.

Às fls. 62/68 consta termo de acordo entabulado entre as partes.

Às fls. 74 o parquet pugnou favoravelmente à homologação do pacto.

Os autos vieram conclusos.

Era o que cabia relatar.

 Fundamento e Decido.

 Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial.

Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos 

agentes processuais que mantivessem os olhares volvidos à 

autocomposição da lide.

Impende ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação 

do conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado 

para por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder 

Judiciário para socorrer os seus direitos.

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente.

Cumpre salientar que o Ministério Público entendeu que os direitos da parte 

incapaz se encontram devidamente amparados, motivo pelo qual pugnou 

pela homologação do acordo.

Nesta senda, uma vez que aparente o acordo firmado entre as partes 

encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação.

Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 487, III, b, do CPC.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, contudo, suspendo sua exigibilidade, pelo prazo legal, eis 

que beneficiário da Justiça Gratuita.

Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35258 Nr: 1455-18.2008.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lídia Rocha de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Chamo o feito a ordem.

Desentranhe-se ofício de fls. 120, encartando-o na ação devida 

(1692-08.2015.811.0105 – 69735).

Após, INTIMEM-SE as partes para requererem o que entenderem de direito 

no prazo de 30 (trinta) dias.

No silêncio, certifique-se e arquive-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33899 Nr: 323-70.2010.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR GRABAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

INTIMAR a parte-autora para se manifestar, seja para concordar, seja para 

questionar o apontado:

i. Havendo concordâia: EXPEDIR a pertinente Requisição de Pequeno Valor 

(RPV) e/ou Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região/TJMT, 

conforme o caso, isso para pagamento do débito, atentando-se às normas 

pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da 

Constituição Federal). Após Expedir RPV/Precatório, aguardar notícia de 

depósito e Expedir Alvará para liberação dos valores, arquivando com as 

baixas e anotações de estilo.

ii. Discordando, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35541 Nr: 392-68.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVERCINA SANTOS VIEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de Petição ajuizada por JUVERCINA SANTOS VIEIRA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), pleiteando a 

concessão de benefício previdenciário.

Decisão do Juízo indicando a linha jurisprudencial do RE 631240, 

determinando a intimação da parte-autora para apresentar o requerimento 

administrativo, havendo docs. indicando o não-cumprimento da 

determinação.

 É o que parece relevante relatar.

 II FUNDAMENTAÇÃO

 Tendo em vista a falta de juntada do requerimento administrativo pela 

parte-autora, o que se tem é a consolidação da falta de interesse de agir, 

nos termos da estabelecida jurisprudência sobre o tema.

 III DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, isso SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.

IV DISPOSIÇÕES FINAIS

Em atenção ao art. 85, §3º, I e §4º, III, do CPC, FIXAM-SE os honorários em 

10% sobre o valor da causa.

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas (art. 

84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Não obstante, como se 

concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC.

 Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando não ter havido 

sucumbência da Fazenda Pública (“sentença contra”, cf. art. 496, I, do 

CPC), não é o caso de ser remetido o processo ao TRF da 1ª Região.

 Publicar. Intimar.

 Transitada em julgado, após certificado, arquivar com as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumprir.

 Tópico síntese do julga: não havendo condenação da Fazenda, deixa-se 

de elaborá-lo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60073 Nr: 986-82.2011.811.0099

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO REI QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007 impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha o valor da 

diligência do Oficial de Justiça por meio do sistema CPD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60592 Nr: 329-09.2012.811.0099

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMÃO PEDRO COMIM - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT, SAMUEL ALVES COMIM - OAB:10024138-TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007 impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha o valor da 

diligência do oficial de justiça por meio do sistema CPD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33462 Nr: 10-12.2010.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007 impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha o valor da 

diligência do Oficial de Justiça por meio do sistema CPD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61136 Nr: 869-57.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DELCI FRIZZERA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do Acordão proferido e já transitado em julgado, à 

SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para fins do art. 534 do CPC, bem como para 

requerer o que entender de direito, isso em 5 dias;

2. Apresentado o demonstrativo do crédito:

a. CONVERTER O TIPO DO PROCESSO PARA “CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA”;

b. VIRTUALIZAR os autos, com as cautelar e providências de praxe;

c. INTIMAR a requerida para se manifestar (art. 535 do CPC):

d. NÃO IMPUGNADA a execução:

i. EXPEDIR a pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou 

Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região/TJMT, conforme o 

caso, isso para pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes 

(e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal);

ii. Após Expedir RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e Expedir 

Alvará para liberação dos valores, arquivando com as baixas e anotações 

de estilo.

e. HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, 

seja para concordar, seja para questionar o apontado:

i. Havendo concordância, seguir o item 2, “d”;

ii. Discordando, conclusos.

 3. Decorrido o prazo sem manifestação do autor (item 1), ARQUIVAR os 

autos;

4. Com manifestação diversa da apresentação do demonstrativo, 

conclusos.

Serve o presente como MANDADO, considerando a escassez de 

servidores e a celeridade pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60518 Nr: 255-52.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDN, RAQUEL DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623/O, 

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

INTIMAR a parte-autora para se manifestar sobre o que disse o INSS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75057 Nr: 2199-16.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DA SILVA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TIAGO DA SILVA MENEZES, Cpf: 

04603284179, Rg: 27293025, Filiação: Anadir Vicente da Silva Menezes e 

Marcos Roni de Menezes, data de nascimento: 20/09/1997, brasileiro(a), 

natural de Cacoal-RO, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Ante o exposto, RECEBE-SE a Denúncia quanto a TIAGO DA 

SILVA MENEZES, imputando a prática de conduta tipificada como infração 

penal pelo art. 14 da Lei 10.826/03.Apenas para explicitar e resolver 

questão processual, qual seja, o local de publicação do edital, entende-se 

que a afixação de edital no “átrio do fórum” e “publicação na imprensa 

escrita, onde houver” (art. 365, p. único, do CPP) não garante a devida 

publicidade ao ato. Assim, além de afixação no “átrio”, também se dará a 

publicação via DJe.Por isso, à SECRETARIA para:1.CITAR, por Edital, o 

acusado para apresentar resposta à acusação, pelo prazo de quinze dias 

(art. 361 do CPP), observando-se o art. 365 do CPP, indicando-se 

expressamente, nos termos do artigo 396-A do CPP, a possibilidade de 

alegar tudo o que interesse à sua defesa, bem como oferecer documentos 

e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas; 

OBS.: o Edital também deverá ser divulgado no DJe;2.APRESENTADA 

RESPOSTA, conclusos (análise de resposta à acusação e possível 

designação de audiência);3.NÃO APRESENTADA resposta, conclusos 

(art. 366 do CPP), pois o Ministério Público já se manifestou;4.Quanto aos 

possíveis requerimentos acerca de documentos relacionados aos 

antecedentes, indefere-se, tendo em vista a não indicação da 

impossibilidade de fazê-lo, conforme os arts. 1688 e 1373, II, ambos da 

CNGC;5.Quanto aos demais requerimentos, deferem-se, devendo a 

Secretaria providenciar;6.Após resposta, conclusos;7.Anotar no sistema 

processual informatizado o prazo provável para a prescrição. a.DATA: 

12/08/2022.Ciência ao Ministério Público.Cumprir, servindo o presente 

como MANDADO/PRECATÓRIA.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Cardozo de 

Souza , digitei.

Cotriguaçu, 06 de novembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68417 Nr: 496-84.2016.811.0099

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ANTONIO LEIDENTZ, GILBERTO 

SIEBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francieli Britzius - 

OAB:19138/MT, SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA - 

OAB:21054

 Vistos em correição...

INTIMAR os investigados sobre a proposta feita (via Dje, pois há Defesa 

constituída), isso para aceitação ou não da composição civil (prazo de 15 

dias).

Com aceitação da composição civil proposta, deve haver manifestação 

sobre a proposta de transação penal.

Não havendo aceitação (ou inexistindo manifestação), ao Ministério 

Público.

Com aceitação, conclusos.

Comarca de Dom Aquino

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50673 Nr: 2513-60.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DOM AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2513-60.2017.811.0034 (Código 50673)

Perícias Unidade Real de Valores – URV – Município de Dom Aquino-MT.

 VISTOS, ETC.

Considerando as informações juntadas aos autos, de Ref: 88, bem como 

contato telefônico do perito nomeado junto à Central de Administração 

dando conta de que há nos autos documentos suficientes a embasar a 

perícia pretendida, INTIME-SE o Sr. Perito para que designe local, data e 

horário para início dos trabalhos periciais, independentemente de 

compromisso (CPC, art. 465), a qual deverá ser concluída no prazo de 30 

(trinta) dias.

Cientifique-o de que deverá designar data com tempo hábil para intimação 

da parte e dos advogados interessados.

 Encaminhe ao Sr. Perito cópia integral dos autos, via e-mail a fim de 

facilitar o acesso aos documentos juntados.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 05 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55495 Nr: 1237-57.2018.811.0034

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS-PsAdDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7.172, Duilio Piato e Advogados Associados - OAB:271, DUILIO 

PIATO JUNIOR - OAB:3719/MT

 Desta forma, ante ao exposto e reconhecendo a purgação da mora, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão do requerente e extinto o feito com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

CPC.Considerando a purgação da mora por parte da devedora, REVOGO a 

medida liminar inicialmente concedida e DETERMINO o recolhimento do 

mandado de busca e apreensão e a imediata restituição do bem à 

demandada, devendo ser observado o dispositivo do artigo 3º, §2º do 

Decreto Lei 911/1969. Condeno a requerida ao pagamento das custas e 

taxas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º, do CPC.DETERMINO a devolução do valor depositado como 

complemento pela parte ré, uma vez que não é objeto da presente 

ação.Ocorrendo o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se 

e proceda-se com as baixas e anotações de praxe.P. R. I.Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se 

com urgência, pois o processo encontra-se inserido na Meta 1/2018 do 

CNJ.Às providências.Dom Aquino – MT, 05 de novembro de 2018.Valter 

Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa
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 Cod. Proc.: 46652 Nr: 802-20.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Coutinho Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O, Daniela de Oliveira - OAB:17.793, Gabriella 

Lopes de Azevedo - OAB:381.569, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885

 Processo nº 802-20.2017.811.0034

Código 46652

VISTOS,

 O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em desfavor de 

RENATO COUTINHO FILHO como incurso no crime descrito no artigo 339 

do Código Penal, isto é, denunciação caluniosa.

Considerando o erro de data apontado pela Acusação na denúncia, 

RECEBO o aditamento de ref. 21.

Portanto, INTIME-SE o acusado, oportunizando a complementação da 

resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias.

INTIME-SE o advogado constituído pelo acusado para acostar a 

procuração no mesmo prazo acima concedido, advertindo-o que a 

ausência do documento gera nulidade dos atos praticados.

 Após, voltem os autos conclusos.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 26 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em substituição legal

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 118184 Nr: 4259-61.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos dos Santos Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 OAB/B, 

Raniele Ferreira Santos Barbosa - OAB:18.934 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

Giovani Rodrigues Coladello, Raniele Ferreira Santos Barbosa e Edcleiton 

Meneghini , para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) 

diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito para posterior 

cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39318 Nr: 1519-14.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Mozer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Pereira de Mendonça - 

OAB:11929/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Intimação da parte executada da decisão que segue parcial: "Diante do 

exposto, não conheço a presente exceção de pré-executividade.

 Determino o prosseguimento da execução."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 117571 Nr: 3870-76.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Maria Felisbino Veber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:RS/34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) VERA 

REGINA MARTINS, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da 

(s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito para posterior 

cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 117101 Nr: 3582-31.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES ALVES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:GO/21593-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

MARCELO BRASIL SALIBA e Manoel Archanjo Dama Filho, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo ser 

emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 116484 Nr: 3159-71.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S.A- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cyro Roberto de Souza Lisboa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

DANIELA FERREIRA TIBURTINO, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar 

o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento 

n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 113366 Nr: 804-88.2018.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edineuza de Lima Krominski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana de Lima Krominski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente acerca da 

expedição da carta precatória, bem como para aportar nos autos o 

comprovante de pagamento da taxa de distribuição da carta precatória, no 

juízo deprecado e a diligência do oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues
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 Cod. Proc.: 117206 Nr: 3664-62.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miqueia Ventura Diaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marleth Carvalho Correia 

Hansen - OAB:24898/O

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida e 

determinada a citação do acusado, sendo apresentada resposta através 

da Defensoria Pública, cumprindo o disposto do art. 396-A do CPP.

 Preceitua o art. 397 do Código de Processo Penal, com redação da Lei nº 

11.719/2008, que “após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e 

parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado 

quando verificar: I – a existência manifesta de causa excludente da 

ilicitude do fato; II – a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III – que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do 

agente”.

Assim, analisando detidamente os autos, entende-se que não se 

apresenta qualquer das hipóteses autorizadoras da absolvição sumária 

prevista no art. 397 do CPP, uma vez que o fato constitui crime e por não 

vislumbrar a existência de causa excludente da ilicitude do fato ou da 

culpabilidade do agente, bem como qualquer causa de extinção da 

punibilidade do agente.

Ademais, verifico que o inquérito policial apresenta a existência de 

materialidade delitiva e de indícios de autoria.

Logo, diante dos fundamentos expostos deve-se dar prosseguimento na 

instrução do feito.

Designo audiência de instrução para a data de 18 de dezembro de 2018, 

às 13h30min.

CERTIFIQUE-SE A SECRETARIA deste Juízo se atendidos os comandos da 

decisão em que recebida e denúncia (juntadas, requisições e 

comunicações).

Intime-se o acusado, a Defesa, o Ministério Público, bem como as 

testemunhas arroladas.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-45.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes promovente e promovida, na pessoa de seus 

advogados, para COMPARECEREM à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 12/12/2018, às 09:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-18.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

QUEREM DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JOANELLA OAB - MT8601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente, na pessoa de seu advogado, para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

28/11/2018, às 16:00 horas; bem como que fique ciente do deferimento da 

liminar.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16199 Nr: 941-10.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Lemes dos Santos-ME, Israel Lemes dos 

Santos, Cristina Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Garcia Rigolin - 

OAB:18.067/MT, Kelson Giordani Miranda da Silva - OAB:15.617, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar a parte 

autora sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 

15 (quinze) dias, vez que o acordão transitou em julgado. Decorrido o 

prazo os autos serão arquivado, nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32038 Nr: 631-96.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walderson Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Roece Onassis - 

OAB:17.933, Fernando Aparecido Baldan - OAB:11045A/MT, 

Fernando Baldan Neto - OAB:13088-A/MT, Paulo Rubens Baldan - 

OAB:13.478/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, vez que o acordão transitou em julgado dia 09/10/2018, na 

forma da certidão de fls, 167 Decorrido o prazo os autos serão arquivado, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32822 Nr: 1335-12.2013.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdetina Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milena Luísa de Macedo 

Bonfim - Procuradora Federal - OAB:Mat. 1950397, Procurador do 

INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, vez que o acordão transitou em julgado dia 12/09/2018, na 

forma da certidão de fls, 86 Decorrido o prazo os autos serão arquivado, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13536 Nr: 988-52.2008.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernardo Ramos Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Ornellas de Almeida - 
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OAB:2030/MT, WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - OAB:8862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, vez que o acordão transitou em julgado dia 17/10/2018, na 

forma da certidão de fls, 351v Decorrido o prazo os autos serão 

arquivado, nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32308 Nr: 881-32.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Santos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, vez que o acordão transitou em julgado dia 12/09/2018, na 

forma da certidão de fls, 126 Decorrido o prazo os autos serão arquivado, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58092 Nr: 1568-33.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amália Matos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keni Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Nunes ArakaKi - 

OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 58092

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por AMALIA MATOS DE SOUZA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Contestação juntada aos autos às fls.46/56.

Impugnação às fls.67/71, reiterando os termos da inicial.

É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes e inquirição das testemunhas.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11/12/18, às 

16h30min.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 06 de novembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57550 Nr: 1388-17.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cassiana Neta Campos Santos Damaceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:15257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1388-17.2018.811.0036 (57550)

Ação Ordinária

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de obrigação inexistência de débito c/c danos morais e 

pedido de tutela de urgência, ajuizada por CASSIANA NETA CAMPOS 

DAMACENO, em face de BANCO SANTANDER (BRASIL), ambos já 

qualificados nos autos.

Em decisão de fls. 53/54, foi indeferido o pedido liminar requerido pela 

parte autora e encaminhado os autos à conciliadora do juízo para 

designação de audiência.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, 

realizado entre as partes (fl. 77/87), para que produza os seus jurídicos 

efeitos, em consequência, julgo extinto o presente processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do NCPC.

 Deixo de condenar a parte requerida nas custas e honorários 

advocatícios, visto que objeto da transação.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

estilares.

Guiratinga/MT, 05/11/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53066 Nr: 3230-66.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediney Ferreira Souza, Marcus Vinícius Costa 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:, Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte ré para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 6 de novembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44925 Nr: 2138-87.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinéia de Almeida Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA COSTA E CASTRO - 

OAB:22986/O, Rogerio Alves Arcoverde - OAB:6761/O-MT

 Processo nº: 2138-87.2016.811.0036

Código: 44925
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Cível

Despacho

Vistos etc.

CIENTE da petição de fl. 40 do o Dr. Rogério Alves Arcoverde, a qual no 

referido documento se declarou impedido por razões de foro íntimo.

Deste modo, nomeio a Drª. MARINA COSTA E CASTRO para patrocinar os 

interesses da parte requerida, fixando honorários advocatícios no valor de 

02 URH’s, a serem ulteriormente executados em face do Estado de Mato 

Grosso.

Intime-se o causídico da presente nomeação, bem como a parte requerida 

a fim de que, munido desta decisão, imediatamente procure o advogado 

ora nomeado para apresentação de defesa, cujo prazo reiniciar-se-á a 

partir desta intimação.

Saliento ao causídico ora nomeado que a nomeação em apreço 

corresponde a múnus público, sendo que eventual recusa por foro íntimo, 

acaso seja procedida de forma reiterada em inúmeros processos, sem 

justificativa plausível, poderá ser interpretado como abuso de direito e 

consequente infração disciplinar, com informação à OAB para apuração 

de eventual violação a seu código de condutas.

 Cumpra-se. Intima-se

Às providências.

Guiratinga/MT, 05 de Novembro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020002-36.2015.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR DE FATIMA DOS SANTOS CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER JUNIOR PESAVENTO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8020002-36.2015.8.11.0036 REQUERENTE: ALAIR DE FATIMA DOS 

SANTOS CASTRO REQUERIDO: EDER JUNIOR PESAVENTO - ME 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Cuida-se de demanda em que as alegações se fundam em ocorrência de 

falha na prestação de serviço de telefonia e internet (65) 3431-1139 ao 

cobrar valor a maior do que foi contratado, e ainda cobra conta em meses 

que o Autor não utilizou o serviço. Pugna pela determinação de que a 

Reclamada restabeleça os serviços de sua linha telefônica, bem como 

seja condenada em reparação por danos morais e materiais. É a suma do 

essencial. O feito comporta o julgamento antecipado (art. 355, inciso I do 

CPC), porquanto a questão de fundo se dirige à existência ou não do ato 

ilícito perpetrado, de onde se esclarecerá acerca da caracterização ou 

não do dano reclamado e bem assim a respeito de ter sido ou não regular 

a suspensão na prestação do serviço. Foram homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e o do 

contraditório. Consigno, também, que todos os pressupostos processuais 

de desenvolvimento regular do processo, bem assim as condições para o 

legítimo exercício da ação concorrem. Observo ainda que não se aplica 

preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da 

Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. No mérito, a reclamação merece juízo de parcial 

procedência. O autor alega recebeu proposta de aumentar a velocidade 

do seu plano de internet no valor de R$ 89,90 (oitenta e nove e noventa 

reais). Contudo, passou a receber fatura abusivas, que não se tratava do 

valor contratada. Tentou resolver o problema administrativamente, 

conforme protocolos juntados nos autos, porém nada foi resolvido, 

ocasionado o bloqueio do serviço. A empresa reclamada que os valores 

cobrados são devidos e detalhados na fatura, e ainda que não há má-fé 

da empresa reclamada. A empresa requerida não juntou nenhum 

documento que comprovasse os fatos alegados. Analisado o processo e 

os documentos que o instruem verifica-se que com a mudança de plano 

contratado pela Reclamante houve aumento dos valores das faturas, o 

que corrobora com as alegações da mesma, haja vista que, por certo, a 

mesma não alteraria o plano para pagar valores maiores para o mesmo 

serviço, motivo pelo qual optou pelo cancelamento do serviço. Vale 

ressaltar, ainda, que embora a Reclamada alegue que os serviços foram 

prestados de maneira eficiente, não trouxe qualquer documento capaz de 

comprovar que a Reclamante estava ciente de todos os termos do novo 

plano e que ela estava de acordo com o contrato, motivo pelo qual aceito 

como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, diante da falha 

na prestação do serviço diante da insuficiência de informações, merece 

procedência a presente ação para reativar o plano anteriormente utilizado. 

Corroborando: “RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. MUDANÇA DE 

PLANO. AUMENTO DA DESPESA MENSAL DA AUTORA. SUSPENSÃO 

DOS SERVIÇOS DE DDD E ROAMING. ALEGAÇÃO DA RÉ DE MUDANÇA 

VOLUNTÁRIA DE PLANO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO. DANO 

MORAL OCORRENTE. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. A tese recursal é 

que partiu da autora a troca de plano de telefonia e que a requerente, 

após a troca de plano, não solicitou a ativação dos pacotes DDD e 

ROAMING, razão pela qual esses serviços foram cobrados. Cabia à ré 

comprovar a troca voluntária de plano de telefonia, como alegou, na 

medida que a autora negou ter feito tal solicitação. Ademais, soa 

desarrazoado que a consumidora fosse trocar um plano mais vantajoso 

por outro mais custoso, circunstância que somente beneficiou a 

operadora de telefonia. Também deve ser reconhecido que houve falha no 

dever de informação do fornecedor do serviço, pois as cobranças de DDD 

e ROAMING somente ocorreram, segundo a ré, porque a autora não 

"solicitou a ativação dos pacotes DDD e ROAMING, sendo com isso 

tarifada de forma avulsa", o que configura conduta abusiva, na medida 

que a ré lucrou ao induzir a autora em erro. Diante da abusividade da 

conduta em evidente prejuízo à consumidora, que foi induzida a ter 

despesa maior, tenho como configurado o dano moral, em especial no seu 

caráter punitivo dissuasório, pois demonstrada a excepcionalidade da 

situação gerada pelo descumprimento do contrato pela ré. Valor do dano 

moral arbitrado em R$ 2.000,00 que não comporta redução, pois atende os 

critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004509931, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 06/05/2014”. 

Outrossim, quanto à fatura questionada, acolho o pleito somente para 

revisão. Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos 

do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA a presente ação para: DETERMINAR o restabelecimento do 

plano anteriormente contratado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

contados da data de intimação da presente sentença, sob pena de 

aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais); CONDENAR a 

Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta decisão. 

DETERMINAR a revisão da fatura questionada no valor de R$ 89,90 

(oitenta e nove e noventa reais), até a presente data. CONFIRMO a 

decisão liminar deferida no id. 6904597 Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a Súmula 

nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Sem custas ou honorários, nesta fase, inexistente litigância de má-fé. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA 

CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a sentença exarada por Juiz Leigo conforme 

Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-78.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CELIA FRANCISCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Autos n° 1000040-78.2017.8.11.0036 Decisão. Vistos etc. Cumpridas 

todas as formalidades, RECEBO o recurso retro, no seu efeito devolutivo, 

conforme preceitua o art. 43 da Lei 9.099/95. INTIME-SE a parte apelada 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem suas contrarrazões. 

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos a 

Egrégia Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o 

necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 06 de novembro de 2018. 

Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 91068 Nr: 2196-36.2018.811.0096

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYAGO PEREIRA DA SILVA, GUSTAVO LUIZ 

DE PAULA, DIOGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O, JULIANA SASSO ANDREOTTO - OAB:MT 19981-O

 Vistos.

 Devolva-se os autos à Secretaria Judicial, tendo em vista que vieram 

conclusos para prestar informações nos autos do HABEAS CORPUS nº 

1012262-55.8.11.0000, impetrado pelo Dr. Cilso Pereira dos Santos em 

favor do paciente DIOGO DA SILVA.

Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

Às providências.

Itaúba, 06 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 78111 Nr: 317-62.2016.811.0096

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALVA NUNES TENORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - 

OAB:16230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora, via 

DJE, para no prazo de 05(cinco) dias, informar os dados bancários para 

fins do levantamento dos valores vinculados a estes autos, conforme 

determinado na sentença de ref. 28,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 80475 Nr: 1496-31.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudeomir Barbosa Da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Luis Dalto de Moraes 

- OAB:13.458/A

 Processo nº 1496-31.2016.811.0096 (Código 80475)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Réu: Claudeomir Barbosa da Silva

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o réu fora citado por intermédio de 

seu advogado (ref. 34), contudo não consta nos autos nenhum 

documento procuratório.

Assim, intime-se o douto causídico para juntar procuração nos autos e, no 

prazo legal apresentar defesa escrita,

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44290 Nr: 1011-44.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gedeon de Souza Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos em correição.

Tendo em vista que este magistrado jurisdiciona na comarca de Pedra 

Preta-MT e cumula com esta, verifico a necessidade de readequação de 

pauta nesta comarca, motivo pelo qual redesigno a audiência para o dia 12 

de junho de 2019 às 16hr00min, procedam-se com as formalidades legais 

para realização do ato.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 06 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9467 Nr: 299-35.2008.811.0027

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Osiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Mendes Moura - 

OAB:24.667/O-MT

 Certifico que em razão da intimação não ter sido publicada em nome da 

Dra. Bianca Mendes Moura advogada nomeada, renovo o ato da 

publicação:"Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público 

nesta Comarca, nomeio a Dra. Bianca Mendes Moura, inscrita na OAB/MT 

sob o nº 24.667/O, para patrocinar os interesses de Valter Osiro. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se a advogada para requerer o que entender de direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47305 Nr: 2853-59.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de realização de audiência de instrução e 

julgamento no feito, bem como a disponibilização de pauta para o dia 13 de 

novembro de 2018 às 13hr15min, adianto a realização da audiência 

outrora marcada para a referida data.

Intimem-se às partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 06 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins
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Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39806 Nr: 1457-81.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jeronima Lins de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janice de Menezes Martins, Cleiva Menezes 

Martins, Luana Menezes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cairo Nunes de Almeida - 

OAB:13.203-MT, Olivia de Maattos Garcia - OAB:14.064-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062/MT

 Vistos em correição.

Tendo em vista que este magistrado jurisdiciona na comarca de Pedra 

Preta-MT e cumula com esta, verifico a necessidade de readequação de 

pauta nesta comarca, motivo pelo qual redesigno a audiência para o dia 19 

de junho de 2019 às 13hr00min, procedam-se com as formalidades legais 

para realização do ato.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 06 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45137 Nr: 1490-37.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noga Matos Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de realização de audiência de instrução e 

julgamento no feito, bem como a disponibilização de pauta para o dia 13 de 

novembro de 2018 às 13hr30min, adianto a realização da audiência 

outrora marcada para a referida data.

Intimem-se às partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 06 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40069 Nr: 529-36.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RKRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifeste acerca do teor da Certidão do Oficial de Justiça retro.

Jauru, 6 de novembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31442 Nr: 207-21.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vital Severo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, a fim de que se manifeste nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Jauru, 6 de novembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45500 Nr: 1735-51.2017.811.0047

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J RUFINO NETO - ME, Joaquim Rufino Neto, 

Dayane Cristina Dias Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifeste acerca do teor da Certidão retro.

Jauru, 6 de novembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32619 Nr: 1500-26.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Martins dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Graciela Correa Bento - 

OAB:OAB/MT 17873, Nelceli Cristina Rodrigues Alves de Almeida - 

OAB:OAB/MT 17869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 
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da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, a fim de que se manifeste nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Jauru, 6 de novembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Comarca de Juscimeira

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DOS JURADOS PARA O ANO DE 

2019-2021 - F A Z S A B E R , a todos quanto o presente Edital virem ou 

dele conhecimento tiverem, que, neste Juízo da Vara Única da Comarca de 

Juscimeira, foram alistados para compor o Corpo de Jurados do ano de 

2018/2021 , nos termos do artigo 439 do Código de Processo Penal, os 

cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para reuniões 

periódicas do Tribunal do Júri:

* O Edital completo encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 7819 Nr: 116-98.2008.811.0048

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCGDM, LGDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mullena Cristina Martins dos 

Santos - OAB:21.363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO da parte autora, para que se manifesta 

acerca da localização do executado, em razão do deferimento da 

expedição de mandado de prisão Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 1889 Nr: 204-49.2002.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER JOSÉ BASTO OHARA, IRENE 

HARUMI FURUYA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de embargos de declaração propostos por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - 

SICREDI, já qualificados, em face da decisão proferida, aduzindo, em 

síntese, que a referida decisão possui contradição, uma vez que extinguiu 

o processo pelo satisfação da execução, todavia, ainda pendem valores a 

serem recebidos.

2. É o breve relatório. Decido.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e presentes os demais 

pressupostos processuais.

 No mérito, tenho que merecem acolhimento.

É que, nos moldes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os 

embargos de declaração consubstanciam instrumento processual 

destinado a expungir do julgamento obscuridade ou contradições, ou ainda 

para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao 

julgador.

 No caso, bem se nota que na decisão embargada houve a contradição 

alegada. Assim sendo, mister se faz reconhecer e suprir a falta dessa 

decisão, neste aspecto.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 1.022, do Novo Código de 

Processo Civil, acolho os embargos para anular a sentença de extinção de 

fls. 124, devendo a presente execução prosseguir até a satisfação 

integral dos valores executados.

Considerando não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de 

condenar o embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo 

segundo, do Novo Código de Processo Civil.

Defiro o pedido retro para que sejam expedidos os alvarás judiciais para o 

levantamento dos valores vinculados ao presente feito.

Publique -se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45713 Nr: 2067-78.2018.811.0048

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS, 

GABRIELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 561 e seguintes, do Código 

de Processo Civil e artigos 1.210 e seguintes do Código Civil, DEFIRO A 

LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE formulado por MARCIO 

MAGALHAES DE OLIVEIRA em face de MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA 

FREITAS e GABRIELA DA SILVA, para DETERMINAR a reintegração da 

parte autora na posse da fazenda descrita na inicial, ficando autorizada a 

requisição de reforço policial, caso necessário. 3.2. Cite-se a parte 

requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) resposta, 

consignando-se no mandado que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo(a)(s) 

autor(a)(es) na inicial (artigo 344 do NCPC). 3.3. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Juscimeira-MT, 06 de novembro de 

2018.ALCINDO PERES DA ROSAJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-02.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido retro, para que seja expedido o competente 

alvará para o levantamento dos valores depositados, conforme os dados 

bancários colacionados aos autos. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-16.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 
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processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-52.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERRAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

30/01/2019, às 13:00 horas (horário oficial de Cuiabá - MT), na qual 

deverão comparecer as partes acompanhadas de seus respectivos 

advogados e testemunhas, até o máximo de três (03) para cada uma, as 

quais deverão comparecer independente de intimação (art. 34, LJE). 2. 

Intime(m)-se, fazendo constar do mandado que a ausência do(a)(s) 

reclamante(s) acarretará extinção do processo (art. 51, I, LEJ), bem como 

condenação em custas processuais (Enunciado 28, FONAJE), e que a 

ausência do(a)(s) reclamado(a)(s) poderá acarretar a aplicação dos 

efeitos da revelia (art. 20, LJE). 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-12.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve prosseguir 

nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que procedam 

quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento do feito. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-80.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIVALDO AGOSTINHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve prosseguir 

nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que procedam 

quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento do feito. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-52.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OPTICA LUZ DA VIDA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA FERNANDES RIBEIRO DE BARROS OAB - GO52266 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve prosseguir 

nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que procedam 

quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento do feito. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-41.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA MARCELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve prosseguir 

nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que procedam 

quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento do feito. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-85.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIDE DE ARAUJO NASCIMENTO 99057271168 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. ENGENHARIA EIRELI (REQUERIDO)

ELCIONE MARQUES PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS OAB - MT14738/A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido veiculado para que seja citada a requerida, 

bem como seja redesignada a Audiência de Tentativa de Conciliação para 

a próxima data possível, conforme pauta da Srª Conciliadora. 2. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-22.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FAGUNDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de penhora por meio eletrônico. 2. A 

pretensão do(a) exeqüente merece guarida. Não se trata de desprezo à 

conhecida regra de que a execução deve se processar pelo meio menos 

gravoso ao executado, já que, sob outra ótica, tem-se que os atos 

executórios devem ser pautados no sentido de sempre buscar a 

viabilidade da satisfação do crédito. Ora, o artigo 854 do Novo Código de 

Processo Civil veio a permitir, expressamente, a penhora de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a 

determinação de sua indisponibilidade até o valor indicado na execução. 

Não bastasse isso, o artigo 655 do mesmo Código estipula o “dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira” como o 

primeiro bem na escala de preferência a ser obedecida para penhora. 

Ademais, a penhora efetuada por meio do mencionado convênio com o 

Banco Central é constitucional e não ofende o direito à inviolabilidade e ao 

devido processo legal, pois se limita a bloquear, na conta corrente do 
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devedor, valor certo, não quebrando seu sigilo bancário, nem tampouco 

obstando seu direito de defesa, que largamente poderá ser exercitado 

pela via própria, inclusive lhe sendo oportunizado a prova quanto ao 

revestimento de algumas das formas de impenhorabilidade (art. 854, 

NCPC). 3. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 854, NCPC, defiro o 

pedido veiculado pelo(a) exeqüente, para o fim de autorizar a penhora 

sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras do(a) executado(a), até o valor indicado na execução, o que 

deverá ser efetivado por meio da penhora on line, via BACENJUD. 4. Caso 

seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira 

em nome do(a) executado(a), considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, 

procedendo-se, em seguida, a intimação do executado para os fins legais, 

que pode se dar na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, 

pessoalmente. 5. Após, efetuando consulta no sistema on-line, constato 

que houve o bloqueio total no montante de R$ 5.937,74. 6. Procedo então, 

através do sistema on-line, solicitação de transferência do montante para 

a conta única deste juízo. 7. Sem prejuízo de tal providência, intime-se o 

executado informando a penhora efetivada, podendo o mesmo apresentar 

embargos, conforme art. 52, inciso IX da Lei 9.099/95 e 914 e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil, no prazo legal. 8. Consigne-se que o 

montante somente será levantado mediante autorização judicial expressa, 

devendo por conseqüência se manter depositado até ordem judicial 

contrária. 9. Oficie-se o Sr (a). Escrivão a Conta Única do e. Tribunal de 

Justiça, informando a penhora do valor supra-mencionado, bem como a 

solicitação para que o referido valor seja depositado junto a conta única 

vinculada a este processo. 10. Intime-se a parte exeqüente e executada 

desta decisão. 11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da 

Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-69.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ESDER OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPEX COMERCIO E SERVICO DE INTERNET EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido veiculado para que seja redesignada a 

Audiência de Tentativa de Conciliação para a próxima data possível, 

conforme pauta da Srª Conciliadora. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-16.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS OAB - MT0015310A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) 

incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa 

respectiva. 3. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado 

o reclamado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Proceda-se à alteração do tipo de ação, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”. 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47690 Nr: 1474-75.2009.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON VIEIRA DOS SANTOS, PERINOTTO & 

PERINOTTO LTDA, Denilson Perinotto, MARLUCIA DA SILVA PERINOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizeth Pereira de Paula - 

OAB:3229/MT, REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Considerando que não houve a intimação dos denunciados, redesigno a 

solenidade para a data de 14/03/2019 às 17h30. Saem os presentes 

intimados. Intimem-se os denunciados pessoalmente. Vistas ao Ministério 

Público a fim de localizar as testemunhas não encontradas. Retornando os 

autos com os endereços, expeçam-se cartas precatórias para a oitiva das 

testemunhas. Expeça-se carta precatória para a oitiva da testemunha 

Valdir no Juízo Deprecado.

Concedo o prazo de 05 dias para o Dr. Andrei César Domingues juntar o 

substabelecimento aos autos.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 06 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75882 Nr: 932-42.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jânio Vieira da Silva - 

OAB:22785, JOSE ROBERTO LEITE - OAB:24340/O

 DELIBERAÇÃO:(...). Desta forma, pelo princípio da proporcionalidade, não 

há motivos para a sua detenção cautelar. Ademais, o denunciado tem 

endereço certo, na casa do irmão.Assim sendo, revogo a prisão 

preventiva do denunciado, determinando algumas medidas cautelares 

diversas da prisão:a)Não alterar o endereço ou se ausentar da comarca 

sem comunicar o Juízo;b)Não manter contato com a Amanda de Souza 

Claudino, Bruno e Lauane, uma vez que ainda irão depor em Juízo;c)Não 

frequentar bares, prostíbulos e estabelecimentos similares;d)Fiança, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parcelada em 10 vezes de R$ 

500,00 (quinhentos reais), devendo a primeira parcela ser paga antes da 

liberação do denunciado e as demais nos meses subsequentes.Assim que 

for paga a primeira parcela da fiança, vale a presente decisão como 

alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso o 

denunciado.Atualize-se, com urgência, o BNMP e Apolo revogando os 

mandados de prisão existentes sobre este processo.Informe, com 

urgência, o Juízo Deprecado da desnecessidade da oitiva da testemunha 

Maria de Lourdes Ferreira, uma vez que ela foi ouvida nesta 

data.Aguarde-se o retorno das cartas precatórias com a oitiva das 

testemunhas Amanda, Lauane e Bruno.Após o retorno, vista às partes 

para alegações finais no prazo legal de forma sucessiva.Em seguida, 

voltem os autos conclusos para a sentença.Nada mais havendo a constar, 

o MM. Juiz determinou que às 12h20min encerrasse o presente termo, 

que, depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, 

Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do Gabinete, que digitei o presente 

termo.Marcelândia/MT, 06 de novembro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-28.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALVES MONTEZUMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIS DA SILVA OAB - MT16561/O (ADVOGADO(A))

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA OAB - MT19597/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILBERTO ARCESTI RISSI (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que intimo os advogados da parte Requerente para 

comparecerem na audiência de conciliação designada para o dia 22 de 

novembro de 2018 às 14:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-83.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CARLOS CECCHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO CATARINENSE (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do advogado da parte 

autora para informar novo endereço da requerida, no prazo de 5 dias, por 

se tratar de mesmo endereço apresentado na exordial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-80.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI NOTTE LOURENCO (REQUERENTE)

ANTONIO VALMIR LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação dos advogados para 

comparecerem a audiência de conciliação designada para o dia 27 de 

novembro de 2018 às 14:25 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-72.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FELIX DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMANO VIEIRA DE MELO (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que nesta data intimei o Requerente acerca da 

audiência de conciliação designada para a data 27/11/2018 às 14:30 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-57.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FELIX DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA MODAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que nesta data intimei o Requerente acerca da 

audiência de conciliação designada para a data 27/11/2018 às 14:30 

horas.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010097-16.2014.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON ROBERTO GARCIA BUENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVERSON GARCIA BUENO OAB - MT0020391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER DE GODOY DENDENA (EXECUTADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que nesta data intimo o advogado da parte 

requerente para comparecer na audiência de conciliação designada para 

a data 27/11/2018 às 14:05 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-42.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA TORRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JOSE SANTANA NETO (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que nesta data intimei, via telefone, o Requerente 

acerca da audiência de conciliação designada para a data 27/11/2018 às 

14:40 horas.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65185 Nr: 23-28.2017.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON LEMUNY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora, Dr(ª): JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT, para que 

efetue o preparo da Carta Precatória à Comarca de Edéia/GO para 

cumprimento do Mandado de Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73329 Nr: 634-44.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALEXANDRE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a(o) advogado(a) da parte autora, 

para manifestar nos autos que sobre o laudo pericial juntado, no prazo de 

10(dez) dias.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73914 Nr: 922-89.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Eduardo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB-MT 11.065-A

 Certifico que a contestação foi protocolada no prazo legal.

Impulsiono o presente feito abrindo vista ao autor para réplica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 447 de 509



 Cod. Proc.: 66266 Nr: 633-93.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 Devidamente autorizada, impulsiono o feito de acordo com o Art. 1.010. § 

1º do Novo CPC, para que o apelado apresente contrarrazões à apelação 

ofertada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60311 Nr: 323-24.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria e Comércio de Madeiras Barelas Ltda, Sirlei 

Sbardelotto, JOÃO SBARDELOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CATERPILLAR BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:240943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650

 Devidamente autorizada, impulsiono o feito de acordo com o Art. 1.010. § 

1º do Novo CPC, para que o apelado apresente contrarrazões à apelação 

ofertada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63066 Nr: 1583-39.2016.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDS, JVDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a parte autora, para manifestar nos 

autos, sobre a certidão de ref. 83 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66483 Nr: 767-23.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK PEREIRA FERNANDES, LEANDRO 

OLIVEIRA DE SOUZA, MAXSUEL DA SILVA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13.563

 Autos nº 767-23.2017.811.0111.

Código Apolo nº 66483.

Vistos.

Tendo em vista o retorno destes autos do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, CUMPRAM-SE os comandos insertos na sentença 

(Ref. 132), atentando-se à reforma do “decisum” em sede recursal (Ref. 

184).

Matupá/MT, 06 de novembro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito em substituição legal

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71641 Nr: 1467-14.2018.811.0030

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Ferreira da Silva, Tiago Candido Ferreira da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusa Maria da Silva, Ediberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cícero Augusto Milan - 

OAB:16703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

Trata-se de abertura de inventário proposta por João Batista da Silva e 

Tiago Candido Ferreira da Silva.

É o relatório. Decido.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

 A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Neste sentido, a Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao 

magistrado a possibilidade de afastar o benefício da justiça gratuita 

quando não forem cumpridos os requisitos legais e estiverem presentes 

fortes elementos capazes de contrariar a alegada presunção.

 No caso em análise a parte autora alega que os requerentes João Batista 

da Silva e Tiago Candido Ferreira da Silva são pessoas hipossuficientes, 

uma vez que João recebe salário no importe de R$ 1.726,00 (mil 

setecentos e vinte e seis reais), conforme cópia da CTPS anexa aos 

autos, e que o requerente Tiago Candido Ferreira da Silva atualmente não 

possui vínculo empregatício.

Em que pese as alegações da parte autora, a princípio, não restou 

demonstrada a hipossuficiência de todas as partes autoras da ação, já 

que o Sr. João não é o único autor da ação e não há nos autos 

documentos que comprovem a hipossuficiência do outro requerente.

 Sendo assim, intime-se o(a) requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua hipossuficiência, 

sob pena de extinção do processo.

Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 62478 Nr: 716-61.2017.811.0030

 AÇÃO:  P roced imen to  Conc i l i a tó r i o -> Inc i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Antonia da Silva Lima dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Bradesco Previdência e 

Vida AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejair Roberto Liu Júnior - 

OAB:10777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento à decisão de Ref: 11, designo a audiência 

de Conciliação para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 15 horas e 30 

minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 46244 Nr: 1712-64.2014.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilma dos Santos Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edileia de Jesus Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:13460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT
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 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora/apelada para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 71553 Nr: 1452-45.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Antonia da Silva Lima dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, FENABB - Federação 

Nacional das Associações Atleticas do Banco do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejair Roberto Liu Júnior - 

OAB:10777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento à decisão de Ref: 4, fica a audiência de 

Conciliação designada para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 16 horas e 

10 minuotos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 50481 Nr: 1265-42.2015.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenine Campos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane da Silva Campos 

Souza - OAB:15097

 DESPACHO

Vistos etc.

Designo o dia 07.02.2019, às 13h30mim, para realização da audiência de 

instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 60217 Nr: 3883-23.2016.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Del Canale Vizentim, Edson Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Sezanowski - 

OAB:25276/PR, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerente intimada para emitir guia no 

sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a fim de efetuar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 60218 Nr: 3884-08.2016.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Del Canale Vizentim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Sezanowski - 

OAB:25276/PR, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerente intimada para emitir guia no 

sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a fim de efetuar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 41105 Nr: 981-39.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Sanches da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes para manifestarem com urgência, 

acerca da progressão de regime.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 59375 Nr: 3451-04.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurita Josefa de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denilson Nassarden Paiva 

Junior - OAB:19132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos 

declaratórios.P.R.I.C.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 65269 Nr: 1969-84.2017.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 À ref. 22, aportou aos autos petição de desistência.

É o relatório. Decido.

 A desistência da ação por parte do autor impõe a extinção do processo 

sem julgamento de mérito, sendo dispensável, no presente caso, o 

consentimento do réu, já que não houve a citação desse.

 Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do NCPC.

Revogo integralmente a liminar concedida, à ref. 05.

Proceda com as baixas necessárias.

Condeno o autor ao pagamento de custas remanescentes.

Após, com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P.R.I.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 59516 Nr: 3524-73.2016.811.0030

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JR, ALR, AdP
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMdS, RdC, EFdS, ÂMdC, ÂMdC, JGdC, AFC, 

JdC, AdSC, SdSC, AMdSCD, SdSC, GAdC, AdC, FCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Mamede Lima Parreira 

- OAB:19809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a tutela antecipada para que os bens 

arrolados na inicial não possam ser transferidos a terceiros até ulterior 

deliberação deste juízo, cabendo aos autores as averbações necessárias 

para tal fim.III – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOEm consonância com o 

artigo 334 do Código de Processo Civil, designe-se audiência de 

conciliação em conformidade com a pauta do conciliador desta 

comarca.Caso os requeridos não tenham interesse na autocomposição, 

deverão manifestar em até 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência, conforme dispõe o art. 334, §5º, do CPC.Não havendo 

conciliação a parte requerida deverá apresentar contestação em até 15 

(quinze) dias após a realização desta.Após a apresentação da 

contestação, havendo preliminares intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação no prazo de 10 (dez) dias.IV - Do exame de 

DNANão obtida conciliação, defiro a realização de exame de DNA, o qual 

deve ser arcado pelos requerentes. Intime-se para a realização.Com a 

manifestação das partes, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação, no prazo legal, haja vista que há nos autos interesse de 

incapazes.I – DAS DISPOSIÇÕES FINAISConforme exposto, determino:a)A 

citação dos requeridos;b)A intimação das partes para comparecerem em 

audiência de conciliação designada.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 59140 Nr: 3353-19.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson da Silva Muniz- ME, Robson da Silva 

Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBSON DA SILVA MUNIZ- ME, CNPJ: 

04717584000171, Inscrição Estadual: 13.204.541-9 e atualmente em local 

incerto e não sabido ROBSON DA SILVA MUNIZ, Cpf: 00554974622, Rg: 

M-7.103.921, Filiação: Otacílio Muniz Macedo e Maria Antero da Silva 

Muniz, data de nascimento: 23/12/1973, natural de Uberaba-MG, 

casado(a), micro empresário., Telefone 81210759. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de ROBSON DA SILVA MUNIZ- ME e 

ROBSON DA SILVA MUNIZ, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Falta de recolhimento ICMS estimativa simplificada, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 14915/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/12/2014

 - Valor Total: R$ 36.668,60 - Valor Atualizado: R$ 36.668,60 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: DESPACHOVistos em correição.Considerando que a 

comarca de Nobres atualmente possui mais de 6.000 (seis mil) processos 

e ainda que esta Magistrada está cumulando a jurisdição das Comarcas de 

Rosário Oeste e Nobres, o que totaliza pouco mais de 14.000 (quatorze 

mil) processos, não foi possível a análise minuciosa deste feito em período 

correicional, não obstante os esforços empreendidos por esta Magistrada 

e pelos Servidores desta comarca.Assim, em razão da complexidade do 

caso e da necessidade de análise criteriosa dos autos, com fundamento 

no art. 21, V, da CNGC, determino que o presente processo retorne 

concluso após o término do período correicional.Caso haja determinações 

pendentes de cumprimento, atente-se a secretaria para o cumprimento 

dessas e, somente após o cumprimento, conclusos.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RULIANE DA COSTA 

OLMO, digitei.

Nobres, 25 de outubro de 2018

Edelma Bruno Teixeira dos Anjos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32338 Nr: 453-31.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celita Perovano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O, 

Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º do NCPC, autorizada pela legislação vigente, 

impulsiono o feito e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51726 Nr: 845-17.2016.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, DANIELA MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:21071/O, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, § 4º do NCPC e do artigo 701, XVIII da CNGC, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de abrir vista ao advogado da 

parte autora para manifestar sobre a certidão de ref: 36.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49236 Nr: 453-14.2015.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MS, MPDEDMG, CSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eulalia Natalia Silva Melo - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 INTIMAÇÃO do advogado da parte EXECUTADA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se quanto ao cálculo de ref: 91.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45004 Nr: 434-13.2012.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCML, CAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT, JORGE AUGUSTO TREVELIN - OAB:16.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Lavezzo - 

OAB:5709/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes e JULGO 

O PROCESSO EXTINTO, com análise de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, e art. 924, inciso II, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. De outro lado, no que tange ao pedido de concessão dos 

benefícios da gratuidade judiciária, a alegada hipossuficiência da parte 

executada, VALDECIR VICENTE DE LIMA, não restou demonstrada. Assim, 

intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência.(...) Do contrário, após o trânsito 

em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cientifique-se o Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47279 Nr: 453-48.2014.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSV, VSV, MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ratifico o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedida à 

parte autora considerando o objeto do pedido de natureza alimentar.

Indefiro o pleito da parte exequente à fl. 77, para que a execução seja 

revertida contra a genitora da parte executada, uma vez que a citação 

dela (parte executada) restou negativa e há suspeita de estar se 

ocultando.

Compulsando os autos, verifica-se que ocorreu apenas uma tentativa de 

citação da parte executada, de modo que não há como se presumir que 

ela esteja se ocultando.

Ademais, a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e 

subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou 

parcial de seu cumprimento pelos pais, o que não ficou demonstrado, 

conforme Súmula nº 596 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do 

art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 15428 Nr: 31-30.2001.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MENDES DE SOUZA, RAFAEL MENDES DE 

SOUZA, MARIA RAQUEL MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 4936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter Ramos Motta - 

OAB:3272-B

 Vistos.

Verifica-se que a parte requerente/exequente, devidamente intimada, não 

deu o devido prosseguimento ao feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC.

 CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar 

de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 

2º, do NCPC). Mas com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores 

ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente 

podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a 

situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47489 Nr: 605-96.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA RODRIGUES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 16.025-E, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de sentença por quantia certa promovido por 

GILMA VIEIRA DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS.

A parte exequente apresentou cálculos, os quais foram aceitos pela parte 

executada. Sendo assim, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 94/95.

Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por não 

haver resistência, na autorização do art. 85, § 7º, do NCPC.

Expeça-se requisição de pagamento do débito, com a devida atualização, 

por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor - RPV e/ou Precatório 

dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça para o pagamento do 

débito, devidamente instruído com cópia das peças necessárias, em 

consonância com as disposições contidas no artigo 443, § 1º, § 2º e § 3º, 

da CNGC.

Com o depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 6867 Nr: 10-88.2000.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MENDES DE SOUZA, RAFAEL MENDES DE 

SOUZA, MARIA RAQUEL MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 4936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeça-se carta precatória para Comarca de Sinop, com a finalidade de 

intimar a parte exequente, Rodrigo Mendes de Souza e Rafael Mendes de 

Souza para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do Novo Código 

de Processo Civil, observando-se o endereço informado à fl. 180.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31326 Nr: 549-15.2004.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIR BATISTA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON AKERLEY DA SILVA - 

OAB:8930/MT, MARCIO RODE - OAB:9447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deixo, por ora, de analisar o pedido retro, tendo em vista que até a 

presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a 

decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada 

pelo Excelentíssimo Magistrado então competente. Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos... Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou 

advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 54/2018-NMV

 O Exmo. Sr. Doutor Bruno César Singulani França, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso no uso 

de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Márlia Joaquina Leite Soares 

Cecconello, matrícula 7102, Técnica Judiciária, designada Gestora Geral 

de 1º Entrância desta Comarca, apresentou atestado médico de 15 

(quinze) dias, no período de 5 a 19 de novembro de 2018, conforme 

lançamento no Sistema SGP-Sistema Gestão de Pessoas;

CONSIDERANDO que a servidora Karla Beatriz Bernatzky, matrícula 25882 

estará afastada de suas funções nos dias 12 a 14 e 21 a 23 de novembro 

de 2018 em razão de usufruto de folgas compensatórias já previamente 

agendadas;

 CONSIDERANDO a escassez de servidores na Comarca;

 CONSIDERANDO ainda a necessidade de designar um(a) servidor(a) para 

substituir as servidoras durante o afastamento acima mencionado;

 RESOLVE:

 Art. 1º - RETIFICAR a Portaria 51/2018 (DJE 10372) para que conste o que 

segue: Onde se lê “Designar o servidor EDIVAN CERQUEIRA VIANA, 

brasileiro, Técnico Judiciário, matrícula 33081, para responder pela Central 

de Distribuição, na função de Distribuidor em Substituição, bem como para 

responder pela Central de Mandados e pela Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca, como Gestor Administrativo 3 em 

substituição à servidora Karla Beatriz Bernatzky no período de 12 a 14 e 

21 a 23 de novembro de 2018” leia-se “Designar o servidor EDIVAN 

CERQUEIRA VIANA, brasileiro, Técnico Judiciário, matrícula 33081, para 

exercer a função de Gestor Administrativo 3 em Substituição, ficando 

responsável pelas Centrais de Distribuição, Mandados e Arrecadação e 

Arquivamento pelo período de 21 a 23 de novembro de 2018”.

 Art. 2º - RETIFICAR a Portaria 52/2018 (DJE 10373) para que conste o que 

segue: Onde se lê “Designar a servidora KARLA BEATRIZ BERNATZKY, 

brasileira, Distribuidora, Contadora e Partidora, matrícula 25882, designada 

Gestora Administrativa 3, para responder pela Central de Administração 

na função de Gestora Geral em Substituição Legal da servidora Márlia 

Joaquina Leite Soares Cecconello, no período de 5 a 9 de novembro de 

2018” leia-se “Designar a servidora KARLA BEATRIZ BERNATZKY, 

brasileira, Distribuidora, Contadora e Partidora, matrícula 25882, designada 

Gestora Administrativa 3, para responder pela Central de Administração 

na função de Gestora Geral em Substituição Legal da servidora Márlia 

Joaquina Leite Soares Cecconello, no período de 5 a 11 de novembro de 

2018”

 Art. 2º - RETIFICAR a Portaria 53/2018 (DJE 10373) para que conste o que 

segue: Onde se lê “ DESIGNAR o servidor EDIVAN CERQUEIRA VIANA, 

brasileiro, Técnico Judiciário, matrícula 33081, para responder pela Central 

de Administração na função de Gestor Geral em Substituição Legal da 

servidora Márlia Joaquina Leite Soares Cecconello, no período de 12 a 19 

de novembro de 2018” leia-se “ DESIGNAR o servidor EDIVAN CERQUEIRA 

VIANA, brasileiro, Técnico Judiciário, matrícula 33081, para responder pela 

Central de Administração na função de Gestor Geral em Substituição Legal 

no período de 12 a 19 de novembro de 2018, respondendo ainda pela 

Central de Distribuição no mesmo período”.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Nova Monte Verde-MT, 7 de novembro de 2018.

 Bruno César Singulani França

Juiz de Direito e Diretor do Foro

25882

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62391 Nr: 544-72.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Souto Avelino da Costa, Raulhy Maycon 

Sanches da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Alves de Souza - 

OAB:23372/O

 Vistos.

Objetivando garantir a plenitude de defesa, bem como tendo em vista que 

a Defensoria Pública há muito deixou de atuar nesta comarca e que o 

advogado nomeado por este juízo não compareceu à solenidade, 

tampouco justificou a ausência, nomeio a advogada Maila Aleide Boing 

Pereira inscrita na OAB/MT sob o nº 25.392, para patrocinar os interesses 

do acusado nesta audiência. Fixo o valor de 1 URH (R$ 896,51 - 

oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos) – item 27.1 

da Tabela de Honorários da OAB/MT - a título de honorários advocatícios, 

devendo ser suportado pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se o advogado anteriormente nomeado para que apresente 

justificativa do não comparecimento à audiência, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de restar caracterizado o abandono do processo e de 

aplicação de multa no valor de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, nos 

termos do art. 265 do Código de Processo Penal, sem prejuízo da 

configuração de falta funcional do causídico (art. 34, inciso IX e XI, da lei 

n. 8.906/94).

Expeça-se carta precatória para a comarca de Pontes e Lacerda/MT no 

endereço indicado às fls. 85, para oitiva da testemunha Moises Adriano 

Ribeiro dos Santos.

Defiro vistas ao Ministério Público pelo prazo de 5 (cinco) dias.

Sobrevindo endereços das testemunhas, intime-as para audiência, caso 

residam nesta comarca. Residindo em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória com prazo de 60 (sessenta) dias.

 Designo audiência em continuação para o dia 26 de março de 2019, às 

15h15, para interrogatório do acusado.

Tendo em vista a notícia de falecimento do acusado Thiago Souto Avelino 

da Costa, extraia-se cópia da certidão de óbito dos autos 74333, 

juntando-se no presente feito.

Quanto testemunha João Paulo de Oliveira Ferreira, à vista do noticiado 

acima, deve ser intimado para que apresente documentação 

comprobatória do alegado acidente, bem como intimado novamente para a 

audiência designada.

 Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70889 Nr: 1121-45.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Marcio 

Ronaldo de Deus da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Alves Candido, Enio Alves 

Cândido - Vulgo "Pelego"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16164

 Vistos.

Defiro o pedido da defesa quanto à realização da audiência para 

interrogatório dos acusados. Oficie-se o juízo deprecado COM URGÊNCIA 

solicitando que os réus sejam ouvidos somente após as testemunhas de 

defesa.

Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para a defesa indicar os endereços das 

testemunhas.

Sobrevindo endereços das testemunhas, intime-as para audiência, caso 

residam nesta comarca. Residindo em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória com prazo de 60 (sessenta) dias.

Expeça-se carta precatória à comarca de Alta Floresta/MT para inquirição 

de Claudiovino Martins, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Com o retorno das missivas ou decorrido o prazo para seu cumprimento 

(art. 222, §§1º e 2º, CPP), e considerando que não houve requerimento de 

diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos 

apurados na instrução (art. 402, CPP), remetam-se os autos ao Ministério 

Público para apresentação de alegações finais, nos termos do artigo 403, 

§3º, CPP. Após, intime-se a defesa para a mesma finalidade, no prazo 

legal.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77643 Nr: 1233-43.2018.811.0091

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cesar Favaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizete Maria Francisco Favaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:MT 17.811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora do parcelamento das 

custas processuais, salientando que a data do vencimento da 1ª parcela 

ficou registrada para o dia 19/11/2018: (...) Em cumprimento a solicitação 

em tela temos a informar que o pedido de parcelamento foi devidamente 

cadastrado no sistema de arrecadação do TJMT, podendo as partes 

acessarem diretamente no site do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, ao lançar o numero do processo, 

automaticamente, o sistema alertará a seguinte mensagem: "Existe um 

parcelamento ou desconto cadastrado para esse processo deseja emitir 

sua Guia".Nesse momento o advogado ou a parte emitirá sua guia e 

poderá efetuar o devido pagamento (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72116 Nr: 37-72.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Leite Cecconello - 

OAB:25.359-O OAB/MT

 Código 72116 – Autos n. 37-72.2017.811.0091

Vistos, etc.

 Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 72/73, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 02/04/2019, às 16h30, devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 60 dias, para inquirição das 

testemunhas que eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se 

as partes, por meio de seus patronos, da expedição da missiva?[1]?.

Intime-se.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 06 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63457 Nr: 1429-86.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Z Targa Supermercado, Arlindo Zane Targa, Arlindo 

Zane Targa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A, M Diesel Caminhões e 

Ônibus Ltda, Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrianne Farias Targa - 

OAB:MT 11.331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Moreschi - 

OAB:11.686, Leonardo Sulzer Parada - OAB:11846-B, Manoel 

Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, Marcelo Pereira de Carvalho - 

OAB:138.688, Ricardo Turbino Neves - OAB:MT-12.454

 Impulsiono os autos para intimação das partes para apresentar 

contrarrazões recursais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75956 Nr: 305-92.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice Morais Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:MT 21824/O, Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para manifestação da parte autora para apresentar 

Impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77005 Nr: 924-22.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Dariva Menin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para manifestação da parte autora para apresentar 

Impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77361 Nr: 1119-07.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flaviana Fatima de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para manifestação da parte autora para apresentar 

Impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71953 Nr: 1829-95.2016.811.0091
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdESM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maila Aleide Boing Pereira - 

OAB:OAB/MT 25392-O

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia __09/04/2019___às__15h00__, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas que 

residirem em outra Comarca, intimando-se as partes, por meio de seus 

patronos, da expedição da missiva.

 Intime-se o réu.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70210 Nr: 633-90.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues Borges, Reinhardt Kelm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907, RIELY CAMILO BORDINI - OAB:SP 387986

 Código 70210 – Autos n. 633-90.2016.811.0091

Vistos, etc.

 Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado Reinhardt Kelm 

apresentou resposta à acusação às fls. 92. Já a defesa do acusado José 

Rodrigues Borges apresentou resposta à acusação às fls. 102/105, 

pugnando por sua absolvição sumária, em razão da atipicidade material 

decorrente da aplicação do princípio da insignificância.

Sobre a aplicação do princípio da insignificância, impossível sua análise 

neste momento processual, já que para aplica-lo se faz necessária a 

apreciação caso a caso.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 15 de abril de 2019, às 16h30, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 60 dias, para inquirição das 

testemunhas que eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se 

as partes, por meio de seus patronos, da expedição da missiva?[1]?.

Intime-se.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65769 Nr: 1542-06.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Beckmann Morel 

Luck - OAB:20750/0

 Código 65769 - Autos nº 1542-06.2014.811.0091

 Despacho

Vistos etc.

Defiro o requerimento do Ministério Público às fls. 88.

Dessa forma, DESIGNO a audiência com a finalidade de colher a oitiva da 

vítima Adriele Aparecida Paulino para o dia 08/04/2019 às 17h30.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70217 Nr: 640-82.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Leite Cecconello - 

OAB:25.359-O OAB/MT

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia ___02/04/2019__às_15h30__, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas que 

residirem em outra Comarca, intimando-se as partes, por meio de seus 

patronos, da expedição da missiva.

 Intime-se o réu.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62573 Nr: 714-44.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Koslinski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia __08/04/2019__às__14h15__, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas que 

residirem em outra Comarca, intimando-se as partes, por meio de seus 

patronos, da expedição da missiva.

 Intime-se o réu.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72115 Nr: 36-87.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonavan de Sousa Oliveira 

Silva - OAB:26657

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia ___09/04/2019____às___14h15___, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas que 

residirem em outra Comarca, intimando-se as partes, por meio de seus 

patronos, da expedição da missiva.

 Intime-se o réu.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74443 Nr: 1449-38.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Spletozer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAVAN DE SOUSA 

OLIVEIRA SILVA - OAB:26657

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia __09/04/2019____às__13h30_, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas que 

residirem em outra Comarca, intimando-se as partes, por meio de seus 

patronos, da expedição da missiva.

 Intime-se o réu.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63147 Nr: 1191-67.2013.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Olimpio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON ANDRE ALBRING DOS 

SANTOS - OAB:21824/O

 Código 63147 – Autos n. 1191-67.2013.811.0091

 DECISÃO

Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação suscitando preliminar de ausência de justa causa, 

afirmando ser o auto de infração nulo (fls.49/60).

Entretanto, a preliminar ventilada confunde com o mérito da ação, o qual 

será analisado oportunamente. É que, dos argumentos lançados nas 

preliminares pela defesa, pretende se provar o mérito da ação, o que só 

poderá ser apurado na ocasião da instrução.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 08/04/2019 às 13h30 , devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 60 dias, para inquirição das 

testemunhas que eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se 

as partes, por meio de seus patronos, da expedição da missiva?[1]?.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 39/2018/DF

 O Doutor Glauber Lindiardi Strachicini, Meritíssimo Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Nova Ubiratã, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais e,

 Considerando, que o servidor Euricles Mário da Silva Júnior, matricula 

24420, designado para exercer a função de Gestor Judiciário da Vara 

Única desta Comarca, usufruirá licença compensatória, no período de 08 a 

14 de novembro de 2018,

 RESOLVE:

 Designar a Servidora, Maraíza Maria Marcon Curvo, matrícula, 32729, 

Analista Judiciário, para exercer/cumular a função de Gestora Judiciária 

Substituta da Vara Única/Juizado Especial, no período de 08 a 14 de 

novembro de 2018.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

 Nova Ubiratã-MT, 29 de outubro de 2018.

Glauber Lingiardi Strachicini

Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA N. 41/2018-DF

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Glauber Lingiardi Strachicini – MM. Juiz 

de Direito Diretor do Foro da Comarca de Nova Ubiratã, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a comemoração da Fundação do Município de Nova 

Ubiratã/MT, na data de 19 de dezembro, criado pela Lei Estadual n.º 

6.691/1995, de 19/12/1995,

 RESOLVE:

 Art. 1º - Suspender o expediente do Foro Judicial da Comarca de Nova 

Ubiratã na data de 19 de dezembro de 2018.

 Art. 2º - Ficam suspensos os prazos processuais na referida data, 

prorrogando-se para o primeiro dia útil seguinte.

 Art. 3º - Remeta-se cópia a egrégia Corregedoria Geral da Justiça, 

Ministério Público, Secretaria da Vara Única, Cartórios Extrajudiciais, OAB 

– 17ª Subseção de Mato Grosso, Delegacia Municipal de Polícia Judiciária 

Civil e ao 1º Pelotão da Polícia Militar de Nova Ubiratã/MT.

 Publique-se. Registre-se. Cientifique-se. Cumpra-se.

 Nova Ubiratã/MT, 07 de novembro de 2018.

 Glauber Lingiardi Strachicini

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 455 de 509



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53425 Nr: 869-62.2014.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA PETIÇÃO DE REF. 52.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81586 Nr: 1985-03.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido da Silva, JBdS, MBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Graff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos 

para manifestação do autor acerca da juntada de contestação de 

06/11/2018, à ref. 22, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81516 Nr: 1961-72.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANA DE JESUS CORDEIRO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DIST DE ENERGIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos 

para manifestação do autor acerca da juntada de contestação de 

06/11/2018, à ref. 12, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 73299 Nr: 525-15.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:MT/4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face ao exposto, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO e, em consequência, declaro consolidada a 

propriedade e a posse plena e exclusiva de um veículo GOL CITY(Trend) 

G4 1.0 FLEX 4p Eta./Gas., cor cinza, ano 2007/2008, chassi 

9BWCA05W88P011313, Placa JXS-0536 e renavam nº 00922982236, 

descrito na petição inicial, nas mãos do requerente e proprietário 

fiduciário, tornando definitiva a apreensão liminar, bem como declaro 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito. Condeno, ainda, o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em favor do patrono do autor no valor de 10% do valor da 

causa.Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78070 Nr: 3245-52.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV. Financeira S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONES RAFAEL BEZERRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BV FINANCIERA S/A CFI, devidamente identificado e representado, requer, 

por intermédio desta ação a Busca e Apreensão de um veículo marca 

marca CHEVROLET, modelo S-10 PICK-UP EXECUTIVE (C.Dup) 4X2 2.4 

8v(Flexpower) 4P AG, ano de fabricação 2011, cor PRETA, placa n 

NTZ6714, chassi n 9BG138SP0BC478068, com fulcro no Decreto Lei nº 

911, de 1º.10.69, em face de RONES RAFAEL BEZERRA DA CRUZ 

também qualificado nos autos.

O requerente celebrou um contrato com o requerido, e este adquiriu o 

veículo descrito e caracterizado em contrato de alienação fiduciária.

Juntou os documentos de fls. 03/21.

Deferida a tutela liminar e determinada a citação do requerido, fl. 24.

A requerente atravessou petição informando que as partes transigiram 

extrajudicialmente, afirmando que o requerido efetuou o pagamento do 

débito, pugnando pela extinção do feito, fl. 41.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Tendo em vista que o requerido não foi citado, torna-se viável a extinção 

do feito pela desistência da parte autora, nos termos do art. 485, §4º, CPC.

Ante o exposto, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação nos termos do artigo art. 485, inciso VIII, do 

NCPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 Publique-se.

Intimem-se.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 72889 Nr: 261-95.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN JUNIOR SANTOS DA SILVA, Diomar 

Ribeiro Diniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE A INICIAL ACUSATÓRIA condeno o 

acusado ALLAN JUNIOR SANTOS DA SILVA nas imputações tecidas na 

denúncia acusatória referente a prática delitiva do artigo 14 da Lei 

10.826/2003, pois protava revólver e munição, a 02 (dois) anos de 

reclusão e 100 (cem) dias-multa, sendo que fixo o valor do dia-multa em 

1/30 do salário mínimo, tendo em vista a situação econômica do réu, bem 

como, pelo crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, 

CONDENO O RÉU ALLAN JUNIOR SANTOS DA SILVA a 06 (seis) anos e 

03 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo que fixo 

o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, tendo em vista a situação 

econômica do réu, nos termos do artigo 43, parágrafo único, da Lei n. 

11.343/2006. Totalizando, por ambos os crimes a pena de 8 (oito) anos e 3 

(três) meses de reclusão e 600 dias multas, a ser cumprida em regime 

inicial fechado, nos moldes do artigo 33, §2º, “a”do Código Penal, ademais, 

nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, pois uma vez 

colocado em liberdade provisória no curso do processo ele descumpriu as 

medida impostas. Ainda, CONDENO O RÉU DIOMAR RIBEIRO DINIZ pela 

prática do ilícito penal tipificado no artigo 14, “caput” da Lei 10.826/2003, 
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tendo em vista que no decorrer da instrução processual restaram 

demonstradas a autoria e materialidade delitiva, já que o réu adquiriu e 

portou arma de fogo e munições conforme Termo de Exibição de fls. 11 e 

Laudo Pericial de fls. 273/274, que atestou a eficiência da arma e 

munições, impondo a este a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 100 

(cem) dias-multa, e ainda , pelo delito constante do artigo 33 "caput" da Lei 

11.343/06 a 05 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 500 

(quinhentos) dias-multa, sendo que fixo o valor do dia-multa em 1/30 do 

salário mínimo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74402 Nr: 1187-76.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MS-051/96

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 Ante o exposto, julgo extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, por 

consequência, torno sem efeito a medida liminar deferida, por não subsistir 

o requisito do fumus boni iuris, uma vez que houve a purgação da mora 

pela parte ré.Expeça-se alvará do valor depositado em favor da parte 

autora, intimando-a para levantamento no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo ser depositado na conta a ser apresentada. Determino a imediata 

expedição de mandado de restituição do veículo ao requerido Enoque 

Cardoso Siqueira, observando-se o endereço indicado pela parte autora 

onde encontra-se o bem móvel.Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas, despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre o valor atualizado do débito, depositado em Juízo, com fulcro 

no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado 

da sentença, caso haja o requerimento por parte da autora (artigo 513, 

§1º c/c artigo 524 do NCPC), intime-se o requerido, na pessoa de seu 

patrono, ao pagamento das verbas sucumbenciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários 

advocatícios de 10% sobre o valor atualizado depositado em Juízo, nos 

termos do artigo 523, § 1º do NCPC.CERTIFICADO e nada sendo requerido, 

no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo.Intimem-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65198 Nr: 82-35.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZETE BRAGA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIZETE BRAGA DA COSTA, Cpf: 

00744211158, Rg: 1694744-4, Filiação: Maurina Braga da Costa e Gerson 

Luiz da Costa, data de nascimento: 21/09/1980, natural de Alta 

Floresta-MT, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, Telefone 66 

9674-0533. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em razão do integral cumprimento da transação 

penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação ao autor do fato e 

aos fatos constantes nestes autos.Intimem-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se, procedendo-se as baixas e anotações estilares.Sem custas. 

P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WERUSCA PEREIRA 

LAGO, digitei.

Paranaíta, 06 de novembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64267 Nr: 984-22.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ANTUNES CARVALHAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILLIAN ANTUNES CARVALHAIS, Cpf: 

04501436190, Rg: 23695234, Filiação: Josely Antunes Carvalhais e Silvair 

Rodrigues Carvalhais, data de nascimento: 19/08/1994, natural de Alta 

Floresta-MT, convivente, garçom, Telefone 66 9 9951 8718. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente 

procedimento e, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato, 

relativa aos fatos constantes nesses autos.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se, procedendo-se as baixas e anotações estilares.Sem 

custas.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WERUSCA PEREIRA 

LAGO, digitei.

Paranaíta, 06 de novembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65215 Nr: 97-04.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Lopes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRO LOPES PEREIRA, Rg: 548.945, 

Filiação: Avellna Rosa de Souza Pereira e Adellno Lopes Pereira, data de 

nascimento: 13/09/1966, brasileiro(a), natural de Mirassol D´ Oeste-MT, 

solteiro(a), serviços gerais, Telefone 9639 - 8235. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em razão do integral cumprimento da transação 

penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação ao autor do fato 

Pedro Lopes Pereira e aos fatos constantes nestes autos.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se, procedendo-se as baixas e anotações 

estilares.Sem custas.P.R.I.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WERUSCA PEREIRA 

LAGO, digitei.

Paranaíta, 06 de novembro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 457 de 509



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72568 Nr: 2511-92.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLANDIS DA SILVA 

SANTOS - OAB:19897/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Versando a causa sobre direitos que admitem 

transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 

334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 05 de dezembro de 2018, às 08h30min, a ser realizada no 

núcleo de conciliação dessa Comarca.Concedo aos requerentes os 

benefícios da assistência judiciária prevista na Lei nº 1.060/50.Cite-se a 

parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de advogado.Cientifique a parte 

requerida de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66450 Nr: 32-29.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Bezerra de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 Vistos etc.

Diante da impossibilidade da Representante do Ministério Público em 

comparecer a audiência designada prevista à Ref. 27, uma vez que a 

Douta Promotora de Justiça estará participando de curso em Cuiabá/MT, 

redesigno a audiência de suspensão condicional do processo para o dia 

28 de fevereiro 2019, às 15h.

Intimem-se o acusado e o defensor para comparecerem a audiência.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64878 Nr: 2596-15.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Vistos etc.

Diante da impossibilidade da Representante do Ministério Público em 

comparecer a audiência designada prevista à Ref. 26, uma vez que a 

Douta Promotora de Justiça estará participando de curso em Cuiabá/MT, 

redesigno a audiência para o dia 28 de fevereiro 2019, às 14h.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado e defensor, para comparecerem a audiência.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50892 Nr: 961-67.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo da Silva Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos 

Santos. - OAB:12.062

 Vistos etc.

Diante da impossibilidade da Representante do Ministério Público em 

comparecer a audiência designada prevista à Ref. 122, uma vez que a 

Douta Promotora de Justiça estará participando de curso em Cuiabá/MT, 

redesigno a audiência admonitória para o dia 21 de fevereiro 2019, às 

16h30minutos.

Intime-se o recuperando para comparecer a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72544 Nr: 2498-93.2018.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero José de Queiroz, Rodrigo Hauagge do 

Prado, MARITANO DE JESUS DOS SANTOS CAMARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 e 700, § 2º, 

ambos do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330, 

332 e 700, §4º, todos do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Desse modo, com fulcro no artigo 700, §7º e artigo 701, ambos do Código 

de Processo Civil, expeça-se o mandado de citação e pagamento, para 

que em (quinze) dias efetue o pagamento do débito, nos termos do pedido 

inicial, e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) 

do valor atribuído a causa, anotando-se nesse mandado, que, caso o 

demandado cumpra, ficará isenta de custas processuais (artigo 701, §1º, 

CPC).

Conste, ainda, do mandado, que no mesmo prazo a parte requerida poderá 

oferecer embargos. Caso não haja cumprimento da obrigação, não 

oferecimento dos embargos ou, ainda, rejeitados esses, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 

inicial em mandado executivo (artigo 701, §2º do Código de Processo 

Civil).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT,05 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72947 Nr: 2666-95.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLdC, TPdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A
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Vistos etc.

JOSÉ LOPES DA COSTA e TEREZA PEREIRA DOS REIS DA COSTA, 

devidamente qualificados nos autos, propuseram a presente ação de 

divórcio consensual.

Aduzindo, em sua exordial, que contraíram matrimônio sob o regime de 

separação de bens em 16.03.2018.

Afirmam que devido à incompatibilidade, o casal se encontra separado de 

fato, não havendo a possibilidade de reconciliação, sendo certo e 

verdadeiro que o divórcio é o desejo de ambos.

Os autores não possuem bens a partilhar.

Assim, desejam oficializar tal situação através do divórcio.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

1 – Do divórcio

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 66/2010, que deu nova 

redação ao art. 226, §6º CF, vê-se que presentes os requisitos para a 

decretação do divórcio.

2 - Do nome

“A cônjuge voltará a usar seu nome de solteira, qual seja “TERESA 

PEREIRA DOS REIS”.

Em face ao exposto:

a) JULGO PROCEDENTE, o pedido decretando o divórcio do casal.

b) HOMOLOGO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código do Processo Civil, o acordo tal qual o celebrado na inicial.

Sem Custas, em face à gratuidade.

Expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil 

em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de 

Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais.

Ante os serviços prestados pela advogada nomeada Dr. Gabriela Pereira 

Costa, arbitro os honorários advocatícios em 01 (uma) URH, conforme a 

Tabela da OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 31 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72673 Nr: 2551-74.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 31 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72620 Nr: 2529-16.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 31 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70792 Nr: 1784-36.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldo Alves da Silva, Claudio de Jesus, Douglas 

Gomes da Silva, Ricardo Pereira Morais, Gleysson Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyver Almeida dos Anjos - 

OAB:MT/15.310, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A, Karla 

Fainina Freitas Campos Ribeiro - OAB:16.495/B

 Vistos etc.

Trata-se de novo pedido de revogação da prisão preventiva formulado 

pela defesa do acusado Douglas Gomes da Silva ref:114, requerendo a 

expedição de alvará de soltura em favor do acusado, ante a primariedade 

e bons antecedentes, residência fixa e ausência dos requisitos contidos 

no artigo 312, do CPP.

Por sua vez, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido 

de revogação da prisão preventiva, por estarem presentes os requisitos e 

pressupostos necessários à manutenção da custódia cautelar.

Pois bem.

Em análise ao pedido formulado pelo acusado, verifico que a defesa não 

trouxe aos autos fatos novos aptos a revogar a prisão preventiva 
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decretada em desfavor do mesmo, apenas o pedido de liberdade 

provisória, razão pela qual mantenho a decisão de fls.212 pelos seus 

próprios fundamentos, bem como para a garantia da ordem pública, 

aplicação da lei penal e instrução processual.

Isto posto, estando presentes os requisitos autorizadores da decretação 

da prisão preventiva e, com fundamento nos artigos 316 e 312, do Código 

de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva 

formulado pela defesa do acusado Douglas Gomes da Silva, mantendo a 

prisão preventiva, até ulterior decisão em contrário.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 06 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71292 Nr: 2025-10.2018.811.0022

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Pereira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal do Município de Pedra Preta - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE SILVA PRIETCH FALCA 

PAGNO - OAB:9947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 7º, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO A LIMINAR pleiteada, para 

suspender a eficácia do Processo Administrativo 006/2018 e da Portaria 

421/2018, bem como determinar ao Impetrado que proceda a reintegração 

do Sr. FERNANDO PEREIRA NETO, no prazo de 05 (cinco) dias, ao cargo 

de Motorista, devendo ser mantida a remuneração que auferia no ato da 

exoneração, até posterior decisão deste Juízo, SOB PENA DE MULTA 

DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite máximo de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais), além incorrer no crime de desobediência, nos termos do 

artigo 26 da Lei 12.016/2009. Requisitem-se, pois, as informações à 

pretensa autoridade coatora, no prazo de (10) dez dias, com atenção ao 

artigo 7º, inciso I, da Lei 12.016/2009.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72223 Nr: 2392-34.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neres Lino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a 

legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual indefiro o 

pedido da tutela de urgência.Cite-se o requerido, para que no prazo legal, 

querendo, contestar a presente ação, consignadas às advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil.Após, contestada a ação, intime-se 

a parte requerente para impugná-la no prazo legal.Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às Providências.Pedra Preta-MT, 16 de outubro de 2018. 

Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6995 Nr: 1031-70.2004.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Antonio Gehlen, Arno Erne Jatzkovski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Koch - 

OAB:7299-B, Ricardo José da Silva Siqueira de Farias - OAB:

 Vistos em correição,

Acolho a cota ministerial de fls. 301.

Destarte, determino seja deprecado o interrogatório do réu ARNO ERNE 

JATZKOVSKI à Comarca de Sorriso-MT.

Quanto ao acusado SIDNEY ANTONIO GEHLEN, intime-se seu advogado a 

indiciar seu atual endereço, sob pena de drecretação da revelia, art. 367, 

do CPP.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72666 Nr: 2546-52.2018.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDER LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Borges & Souza Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação monitoria, proposta por, WENDER LEMES DA SILVA, em 

face de BORGES & SOUZA – LTDA, qualificada nos autos.

Em petição acostada em ref.05, a parte autora desistiu da ação.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 05.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 06 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18123 Nr: 1091-33.2010.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meire A S Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.959,32 (um mil novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois 

centavos), a que foi condenada nos termos da r. sentença de folhas 62. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 979,66 (novecentos e 

setenta e nove reais e sessenta e seis centavos) para recolhimento da 

guia de custas e R$ 979,66 (novecentos e setenta e nove reais e 

sessenta e seis centavos), para fins de guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Arrecadação e Arquivamento do Fórum.

Decisão

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 1.767 do Código Civil e artigo 487, inciso I, do Código de 
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Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente, para nome como 

curadora definitiva do curatelado Israel Ferreira da Silva a Sra. Juselma 

Aparecida da Silva Vera.

Lavre-se termo de curadoria definitiva.

Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil, 

embora o requerido já tenha sido interditado, inscreva-se a presente no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, por três 

vezes, com intervalos de dez dias.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164668 Nr: 5727-43.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 164668

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de auxilio doença e conversão em aposentadoria por 

invalidez c/c pedido de tutela antecipada.

O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado. Em análise aos documentos anexados a exordial verifica-se 

que a autora não logrou êxito em demonstrar quanto a sua atual condição.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Por se tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica.

Considerando a necessidade da comprovação dos requisitos do art. 300 

do CPC, entendo pertinente para a concessão da tutela de urgência a 

realização da perícia médica. Deste modo, postergo a análise da tutela.

 Assim, nos termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, 

designo a perícia médica para o dia 01 de fevereiro de 2019, às 14h10min 

a ser realizada nas dependências deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Com a juntada do laudo, façam os autos conclusos para análise da tutela 

pleiteada.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 46117 Nr: 1440-52.2009.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Leoncio Gaiva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusdete Pedro de Oliveira - 

OAB:2530, Romes Julio Tomaz - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Jose Silva - 

OAB:9053/MT

 Intimar para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao recurso de 

ref.61

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155639 Nr: 2513-44.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carolina Gonçalves Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo R. Gés Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669/A

 Certifico e dou fé que, os Embargos à Execução protocolado na ref.24, 

foram distribuídos com o código nº 164307 e apensos a estes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 127209 Nr: 3127-20.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiney Vicente do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Citação, no valor de 

R$ 14,00 (catorze reais), mediante emissão de guia de diligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152631 Nr: 1335-60.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Paes de Roma

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.30

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019087-74.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARTINS DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VIEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 23 de 

Janeiro de 2019, às 13:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA DALLA NORA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO GONCALO DO CARMO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 23 de 

Janeiro de 2019, às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011962-21.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIELIA CONCEICAO OLIVEIRA FARAH OAB - MT17186/O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA CRISTINA PEREIRA LEITE OAB - MT18106/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011962-21.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE BENEDITO DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 
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segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 
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ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011773-43.2017.8.11.0028
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RITA LUCIA FATIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO OAB - MT10166/O 

(ADVOGADO(A))

LETICIA SILVA SOUZA PINHO OAB - MT0016004A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011773-43.2017.8.11.0028. REQUERENTE: RITA LUCIA FATIMA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Da preliminar Rejeito a preliminar quanto a 

impossibilidade de existência de assistência judiciária gratuita, uma vez 

que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de 

custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 
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também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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Processo Número: 8012632-59.2017.8.11.0028
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012632-59.2017.8.11.0028. REQUERENTE: SANDRA PINTO DE QUEIROZ 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Ainda, ressalto que apesar da 

nulidade da citação suscitada pela parte reclamada, o entendimento deste 

juizado tem trilhado a senda da improcedência nessas demandas de 

massa, sendo assim, dispensável a decretação de nulidade. Nestes 

termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade 

é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o 

ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos 

termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação 

quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do 

nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 
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(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 
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disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013806-06.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ALINE ARRUDA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Ainda, ressalto que não houve o 

protocolo da contestação, contudo, o efeito da revelia deve ser mitigado 

para o caso em tela, uma vez que nas várias demandas repetitivas que 

sobreveio a este juizado, o mesmo tem-se posicionado pela improcedência 

dessas. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 
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atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014102-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULCIMARA AURELINA DA COSTA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014102-28.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JULCIMARA AURELINA DA 

COSTA CAMPOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado 

o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito 

as preliminares de falta de interesse de agir, uma vez que a mesma se 

correlaciona com o mérito da causa, sendo então, analisada em conjunto 

com este. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 
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art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 
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e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, REJEITO 

a preliminar suscitada e no mérito, opino pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, o que 

faço julgar extinto o processo, com resolução de mérito. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto 

Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-59.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RENATO ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEBASTIAO DE BARROS (REQUERIDO)

PAULINO SIMAO DE BARROS (REQUERIDO)

 

Vistos, INTIME-SE o reclamante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresente o atual endereço do requerido sob pena de extinção. Decorrido 

prazo supra sem manifestação, CONCLUSOS. Às providencias 

necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014283-29.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MERCE DA GUIA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014283-29.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MERCE DA GUIA RONDON 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 
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por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-59.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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BENEDITO RENATO ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEBASTIAO DE BARROS (REQUERIDO)

PAULINO SIMAO DE BARROS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 23 de 

Janeiro de 2019, às 13:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018314-29.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. TORNEARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL LEDOVINO DE ARRUDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 23 de 

Janeiro de 2019, às 14:30 horas.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010822-49.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BEIDI JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010822-49.2017.8.11.0028. REQUERENTE: BEIDI JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Da preliminar Rejeito a preliminar quanto a 

impossibilidade de existência de assistência judiciária gratuita, uma vez 

que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de 

custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 472 de 509



segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma 

vez que não cabe neste momento processual a necessidade do 

pagamento de custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecilia 

Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55983 Nr: 988-36.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O A DA SILVA COMERCIO ME, Espolio de 

Orisvaldo Aparecido da silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providênciar o pagamento das custas para 

distribuição da carta precatória expedida nestes autos, para ser enviada 

ao Juízo da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, ou compareça na 

secretaria da 1ª Vara para retirar a precatória supra e tomar as devidas 

providências para sua distribuição.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48320 Nr: 4083-45.2013.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Santana de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base na motivação supras, JULGO PROCEDENTE os 

embargos à execução, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, de 
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modo que HOMOLOGO os cálculos de fls. 30/31.Condeno o embargado ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 

o valor da causa. Esses valores só poderão ser cobrados se houver 

comprovação da modificação no estado econômico do vencido no prazo 

de até cinco anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos 

termos do art. 98, §3º, do NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61063 Nr: 3822-12.2015.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onesmo Venâncio da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atualização de benefício previdenciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59999 Nr: 3288-68.2015.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doclimar Pereira Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Prieto Peres 

Galdino - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cálculo de atualização de Beneficio Previdenciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56364 Nr: 1219-63.2015.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tomaz da Cruz Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Voine de Souza 

Néri - OAB:8740/A-MT

 Atualização de beneficio previdenciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-50.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

HAUNY RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINY MARQUES RODRIGUES OAB - GO45811 (ADVOGADO(A))

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZOO VAREJO DIGITAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO EJZENBAUM OAB - SP0206365A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8009999-50.2015.8.11.0059. REQUERENTE: HAUNY RODRIGUES PEREIRA 

REQUERIDO: ZOO VAREJO DIGITAL LTDA Certifique-se quanto à 

intimação do executado da decisão retro (indeferimento dos pedidos de 

decretação de nulidade e deferimento do pedido de penhora online) e o 

respectivo transcurso do prazo in albis. Após, tornem conclusos para 

deliberações. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-20.2011.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AGUIAR DE SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA (Enunciado 143 do 

FONAJE) Processo: 8010120-20.2011.8.11.0059. REQUERENTE: PAULO 

AGUIAR DE SENA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Cuida-se de Embargos à 

Execução interposto por BANCO PAN em face de PAULO AGUIAR DE 

SENA, ambos qualificados nos autos. Recebido os embargos, a parte 

exequente apresentou impugnação. Em seguida, os autos vieram 

conclusos. É o relato. Decido. Verifica-se que o presente feito se ocupa 

de matéria unicamente de direito, comportando julgamento no estado em 

que se encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar fase 

instrutória (CPC, 355, I). Em síntese, aduziu o banco embargante que 

sofreu de forma indevida bloqueio de valores em suas contas bancárias, 

uma vez que a intimação da sentença prolatada no feito se deu através do 

antigo procurador do requerido, ora embargante, por conseguinte, gerou 

nulidade de todos os atos praticados após a sentença. Assim, pugnou 

pela restituição do prazo recursal após a prolação do ato sentencial. Em 

contrapartida, ao impugnar, o exequente, ora embargado, argumentou que 

em momento algum os poderes outorgados ao advogado intimado da 

sentença foram revogados, sendo os presentes embargos meramente 

protelatórios. Desse modo, requereu o desprovimento dos embargos, com 

a condenação do embargante por litigância de má-fé, no valor de 20% 

sobre o valor atualizado da causa. Pois bem. Compulsando os autos, 

verifica-se que assiste razão à parte embargante, conforme a seguir será 

demonstrado. Com efeito, da análise dos autos, conclui-se que a 

sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial, foi lançada no sistema (na época PROJUDI) em 08.01.2015. 

Contudo, em data anterior, qual seja, 17.09.2014, consta petição 

interlocutória da parte ré, pugnando pelo cadastramento de novo patrono 

do banco requerido. Entretanto, apesar de o requerimento ter sido 

formulado antes do julgamento do mérito da ação, nada foi mencionado 

quanto à necessidade de a secretaria providenciar o cadastro/alteração 

do novo patrono, para a devida regularização da representação do 

requerido nos autos. Ou seja, a intimação da sentença ocorreu em nome 

do antigo patrono (Dr. Feliciano Lyra Moura), sem que fosse observado o 

requerimento postulado e admitido a habilitação do novo causídico pela 

secretaria. Portanto, evidente o prejuízo suportado pela instituição 

financeira em detrimento da intimação da sentença, sendo surpreendido 

com o início da fase de cumprimento de sentença, razão pela qual o prazo 

recursal deve ser restituído a partir da intimação da referida decisão, 

porquanto foi realizada em nome de advogado sem poderes para o ato. 

Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE 

ADVOGADOS ESPECÍFICOS. INTIMAÇÃO REALIZADA SEM 

OBSERVÂNCIA AO REQUERIMENTO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. 

OCORRÊNCIA. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no 

sentido de ser nula a intimação quando não observado o pedido expresso 

de publicação em nome de advogado específico, sendo certo que a 

referida nulidade, por ser de natureza relativa, deve ser arguída na 

primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de 

preclusão. (...)." (STJ, AgInt no AREsp 783.290/SP, Rel. Ministro GURGEL 

DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 19/03/2018). Por 

fim, quanto à alegação do embargado de que em momento nenhum o 

embargante revogou os poderes aos seus antigos patronos, razão não 

lhe assiste, uma vez que é sabido que a constituição de novo procurador 

nos autos, sem qualquer ressalva, leva à revogação tácita do instrumento 

anterior, conforme precedente jurisprudencial: “EMENTA IMPUGNAÇÃO 

AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PUBLICADA EM NOME DO 

PATRONO PRIMITIVO – JUNTADA DE NOVO INSTRUMENTO DE 

PROCURAÇÃO – REVOGAÇÃO TÁCITA DO PRIMEIRO MANDADO – 

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE – RECURSO PROVIDO. De 
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acordo com o entendimento jurisprudencial, a constituição de novo 

procurador nos autos, sem qualquer ressalva, leva à revogação tácita do 

instrumento anterior. Sendo efetuada intimação aos antigos procuradores, 

não tendo o novo advogado constituído ciência dos atos processuais, 

evidente a nulidade decorrente.” (TJMT-CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017) ANTE O EXPOSTO, com base 

na motivação supra, JULGO PROCEDENTE os presentes Embargos à 

Execução e declaro a NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS 

APÓS A SENTENÇA, por conseguinte, RESTITUO O PRAZO RECURSAL 

para o embargante, o qual começará correr a partir da publicação da 

presente decisão. Sem honorários (artigo 55 da Lei n. 9.099/95). 

CADASTRE-SE o novo procurador do embargante no sistema PJE (Dr. 

Evandro Cesar Alexandre dos Santos, OAB/MT n.13.431-A). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-20.2011.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AGUIAR DE SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA (Enunciado 143 do 

FONAJE) Processo: 8010120-20.2011.8.11.0059. REQUERENTE: PAULO 

AGUIAR DE SENA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Cuida-se de Embargos à 

Execução interposto por BANCO PAN em face de PAULO AGUIAR DE 

SENA, ambos qualificados nos autos. Recebido os embargos, a parte 

exequente apresentou impugnação. Em seguida, os autos vieram 

conclusos. É o relato. Decido. Verifica-se que o presente feito se ocupa 

de matéria unicamente de direito, comportando julgamento no estado em 

que se encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar fase 

instrutória (CPC, 355, I). Em síntese, aduziu o banco embargante que 

sofreu de forma indevida bloqueio de valores em suas contas bancárias, 

uma vez que a intimação da sentença prolatada no feito se deu através do 

antigo procurador do requerido, ora embargante, por conseguinte, gerou 

nulidade de todos os atos praticados após a sentença. Assim, pugnou 

pela restituição do prazo recursal após a prolação do ato sentencial. Em 

contrapartida, ao impugnar, o exequente, ora embargado, argumentou que 

em momento algum os poderes outorgados ao advogado intimado da 

sentença foram revogados, sendo os presentes embargos meramente 

protelatórios. Desse modo, requereu o desprovimento dos embargos, com 

a condenação do embargante por litigância de má-fé, no valor de 20% 

sobre o valor atualizado da causa. Pois bem. Compulsando os autos, 

verifica-se que assiste razão à parte embargante, conforme a seguir será 

demonstrado. Com efeito, da análise dos autos, conclui-se que a 

sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial, foi lançada no sistema (na época PROJUDI) em 08.01.2015. 

Contudo, em data anterior, qual seja, 17.09.2014, consta petição 

interlocutória da parte ré, pugnando pelo cadastramento de novo patrono 

do banco requerido. Entretanto, apesar de o requerimento ter sido 

formulado antes do julgamento do mérito da ação, nada foi mencionado 

quanto à necessidade de a secretaria providenciar o cadastro/alteração 

do novo patrono, para a devida regularização da representação do 

requerido nos autos. Ou seja, a intimação da sentença ocorreu em nome 

do antigo patrono (Dr. Feliciano Lyra Moura), sem que fosse observado o 

requerimento postulado e admitido a habilitação do novo causídico pela 

secretaria. Portanto, evidente o prejuízo suportado pela instituição 

financeira em detrimento da intimação da sentença, sendo surpreendido 

com o início da fase de cumprimento de sentença, razão pela qual o prazo 

recursal deve ser restituído a partir da intimação da referida decisão, 

porquanto foi realizada em nome de advogado sem poderes para o ato. 

Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE 

ADVOGADOS ESPECÍFICOS. INTIMAÇÃO REALIZADA SEM 

OBSERVÂNCIA AO REQUERIMENTO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. 

OCORRÊNCIA. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no 

sentido de ser nula a intimação quando não observado o pedido expresso 

de publicação em nome de advogado específico, sendo certo que a 

referida nulidade, por ser de natureza relativa, deve ser arguída na 

primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de 

preclusão. (...)." (STJ, AgInt no AREsp 783.290/SP, Rel. Ministro GURGEL 

DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 19/03/2018). Por 

fim, quanto à alegação do embargado de que em momento nenhum o 

embargante revogou os poderes aos seus antigos patronos, razão não 

lhe assiste, uma vez que é sabido que a constituição de novo procurador 

nos autos, sem qualquer ressalva, leva à revogação tácita do instrumento 

anterior, conforme precedente jurisprudencial: “EMENTA IMPUGNAÇÃO 

AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PUBLICADA EM NOME DO 

PATRONO PRIMITIVO – JUNTADA DE NOVO INSTRUMENTO DE 

PROCURAÇÃO – REVOGAÇÃO TÁCITA DO PRIMEIRO MANDADO – 

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE – RECURSO PROVIDO. De 

acordo com o entendimento jurisprudencial, a constituição de novo 

procurador nos autos, sem qualquer ressalva, leva à revogação tácita do 

instrumento anterior. Sendo efetuada intimação aos antigos procuradores, 

não tendo o novo advogado constituído ciência dos atos processuais, 

evidente a nulidade decorrente.” (TJMT-CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017) ANTE O EXPOSTO, com base 

na motivação supra, JULGO PROCEDENTE os presentes Embargos à 

Execução e declaro a NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS 

APÓS A SENTENÇA, por conseguinte, RESTITUO O PRAZO RECURSAL 

para o embargante, o qual começará correr a partir da publicação da 

presente decisão. Sem honorários (artigo 55 da Lei n. 9.099/95). 

CADASTRE-SE o novo procurador do embargante no sistema PJE (Dr. 

Evandro Cesar Alexandre dos Santos, OAB/MT n.13.431-A). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 14483 Nr: 973-77.2009.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Barbosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cícero Pinto - 

OAB:124.961 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 973-77.2009.811.0059 (Código: 14483)

Defiro a expedição do alvará de liberação de valores, entretanto, deixo de 

expedi-lo nesta oportunidade em razão da ausência dos dados bancários 

respectivos.

Em razão disso, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora 

indique os dados bancários para expedição de alvará através do Siscondj, 

frisando que acaso decorra in albis o prazo ora assinalado, deverá a 

Secretaria Judicial remeter os autos ao arquivo, na condição de findo.

De outro vértice, declinada a conta, tornem os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 31 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56678 Nr: 1406-71.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNOR DE MORAES ALVES ME, Ednor de 

Moraes Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Gabriel Regis de 

Almeida - OAB:23647A

 Fixo prazo de até 15 dias para que a ré EDNOR DE MORAES ALVES ME 

regularize sua representação processual, apresentando procuração, 

acompanhada do inteiro teor dos atos constitutivos da sociedade, 
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inclusive alterações posteriores, se houver, sob o risco de não ser 

homologado o acordo.

Esclareçam as partes qual instrumento de acordo pretendem ser objeto de 

homologação, considerando existirem aquele formalizado na audiência e 

aquele juntado na referência 108.

Esclareço que, no caso de prevalecer-se aquele posto na referência 108, 

deverá ser ele ratificado por advogado devidamente constituído pelo réus, 

sob o risco de não ser homolgado em Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44359 Nr: 318-66.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itabuna Textil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T K G dos Santos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane A. Barros - 

OAB:206.335 - SP, Milena Lopes Chiorlin - OAB:205532/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 67070 Nr: 2097-51.2016.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luz Oliveira & Vasconcelos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Este juízo determinou a emenda da petição inicial para que a parte autora 

indicasse o endereço atualizado do réu.

Devidamente intimado (a) (s), o (a) (s) autor (a) (s) não providenciou 

(providenciaram) a emenda da inicial, nos termos determinados por este 

juízo.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia do (a) (s) autor (a) (s) em promover o aditamento 

conforme determinado por este Juízo, INDEFIRO A INICIAL e, nos termos 

do artigo 321, parágrafo único, do Novo CPC, julgo EXTINTO o presente 

feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (art. 485, I, do Novo CPC).

Não há condenação em honorários advocatícios.

Com o decurso do prazo, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se, com as baixas necessárias e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 58981 Nr: 2745-65.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR L VIEIRA ME, Adenilson Alves 

Matos, alcunha "Galego"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A - MT, Rosângela da Rosa Correa - OAB:16.308-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de até 15 dias para que a parte autora manifeste-se quanto às 

ocorrências registradas na Carta Precatória juntada na referência 76, sob 

o risco de ser indeferida a petição inicial.

No mesmo prazo, poderá manifestar-se a parte autora quanto ao 

prosseguimento do feito em relação à LINDOMAR L VIEIRA ME

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 109374 Nr: 7761-92.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erinaldo Dias Dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37420/GO

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Cumpra-se, conforme deprecado, com URGÊNCIA, expedindo o 

necessário.

Para tanto, designo o dia 04 de fevereiro de 2019, às 10h00min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso, para cumprimento do ato deprecado.

Oficie-se ao Juízo de origem com as informações necessárias.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 108740 Nr: 7387-76.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Rio Grande do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Alison de Oliveira, Adriano Martins Berft

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIANA RICK TEIXEIRA - 

OAB:65.935/RS

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Cumpra-se, conforme deprecado, com URGÊNCIA, expedindo o 

necessário.

Para tanto, designo o dia 04 de fevereiro de 2019, às 09h00min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso, para cumprimento do ato deprecado.

Oficie-se ao Juízo de origem com as informações necessárias.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 109209 Nr: 7679-61.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley Iderlan Perin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Silva Ferreira - 

OAB:MT19770, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Cumpra-se, conforme deprecado, com URGÊNCIA, expedindo o 

necessário.

Para tanto, designo o dia 04 de fevereiro de 2019, às 09h30min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso, para cumprimento do ato deprecado.

Oficie-se ao Juízo de origem com as informações necessárias.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 76395 Nr: 740-02.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silas Teodolino Camargo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELTON SCHWINGEL - 

OAB:31314

 Apresentada a resposta escrita, os autos seguem à conclusão para 

exame de eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente.

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de novembro de 
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2018, às 10h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 76395 Nr: 740-02.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silas Teodolino Camargo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELTON SCHWINGEL - 

OAB:31314

 Recebo a denúncia por vislumbrar a satisfação dos requisitos previstos 

no artigo 41 do Código de Processo Penal.

 Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, devendo constar do mandado que poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito) qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.

O oficial deverá proceder na forma do artigo 1.373, §4º, da CNGC.

No caso do réu informar que não tem condições de constituir advogado, 

remeta-se o feito à Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22992 Nr: 761-06.2014.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Licinio José de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5.416/MT

 Intimo o requerente para apresentar os dados necessários a fim de 

expedir os alvarás judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31505 Nr: 1873-39.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Vieira Guerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Bastos de Sena - 

OAB:

 Intimo o requerente para apresentar os dados necessários a fim de 

expedir os alvarás judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43213 Nr: 1962-91.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Geraldo Ceará

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para apresentação de impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7671 Nr: 826-79.2006.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A-APdG-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRC, MCRdA, PLV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT, José Gomes Ferreira Neto - OAB:6.508/MT, Luiz 

Carlos Carassa - OAB:4223-B/MT, Raquel Cristina R. Bleich - 

OAB:7655/MT, Sérgio Donizeti Nunes - OAB:2420-B/MT, Tatiane 

Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ampélio Parzianello - 

OAB:45547, Cristiane Pagnoncelli de Godoy - OAB:31143/PR, 

Defensoria Pública da Comarca de Porto dos Gaúchos - OAB:, Luis 

Raimundo Corti - OAB:, Moacir Luiz Gusso - OAB:11592

 Certifico que intimo o requerente, na pessoa do seu advogado, nos 

termos do art.388, parágrafo único da CNGC/MT, para providenciar o 

recolhimento das custas da Carta Precatória nesta Comarca para 

Distribuição da mesma no Juízo deprecado, as quais se encontram em 

Cartório aguardando as referidas providências ou retirá-la em Cartório, 

comprovando sua distribuição em 30(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30885 Nr: 1503-60.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedrina Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o requerente para apresentar os dados necessários a fim de 

expedir os alvarás judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22275 Nr: 338-46.2014.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Erharter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o requerente para apresentar os dados necessários a fim de 

expedir os alvarás judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22715 Nr: 629-46.2014.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Jesus da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nara Cavalcanti Sellmer - 

OAB:2140763

 Intimo o requerente para apresentar os dados necessários a fim de 

expedir os alvarás judiciais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000108-45.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE SILVA DOS ANJOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELAINE SILVA DOS ANJOS OAB - MT23765/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

S E N T E N Ç A Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da 

Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO A presente execução foi ajuizada 

pela parte Requerente em face do ESTADO DO MATO GROSSO, visando a 

execução de honorários advocatícios decorrentes da atuação da parte 

exequente como Defensor Dativo. No entanto, conforme certidão acostada 

aos autos, a parte exequente - devidamente intimada - não apresentou na 

Secretaria desta Vara a(s) respectiva(s) certidão(ões) circunstanciada(s) 

de honorários advocatícios, sendo este documento indispensável ao 

regular prosseguimento do processo. Com efeito, quedando-se inerte a 

parte exequente quanto a tal diligência, a extinção do processo sem 

resolução do mérito é medida que se impõe. III- DO DISPOSITIVO Ante o 

exposto, forte em tais fundamentos, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Arquivem-se os autos, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intimem-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em 

Cumulação

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20460 Nr: 1362-57.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcineide Reis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Assis Brasil Boranga 

Escobar - OAB:9357-B

 Diante do exposto, obediente à decisão do nobre Conselho de Sentença, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia e 

ABSOLVO o acusado ALCINEIDE REIS DA SILVA, qualificado nos autos, 

do crime disposto no artigo 121, § 2.º, inciso II, c/c art. 14, II, todos do 

Código Penal.Como se trata de sentença absolutória, e considerando que, 

como bem dispõe o artigo 596 do Código de Processo Penal, a apelação 

da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente 

em liberdade, ficando naturalmente cessada a necessidade da prisão, 

autorizo-o a aguardar eventual recurso do Ministério Público em 

liberdade.Sem custas.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com 

baixas e anotações.Dou a presente por publicada neste ato. Presentes 

intimados. Registre-se. Oficie-se. Comuniquem-se, inclusive ao Cartório 

Distribuidor e Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso. Dê-se 

baixa na culpa. Cumpra-se. Cumpridas todas as deliberações, 

arquivem-se.São Félix do Araguaia – MT, Plenário do Tribunal do Júri, aos 

seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito.JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza PresidenteJAIRO JOSÉ DE ALENCAR 

SANTOS Promotor de Justiça Substituto TIAGO VENICIUS PEREIRA 

PASSOSDefensor Público SubstitutoJurados:1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14472 Nr: 1310-66.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Cézar Barboza, Max Joaquim Pereira de 

Almeida Hellebrandt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4.198

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para intimar os 

executados no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17472 Nr: 378-10.2009.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imbelino Lacerda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Requerente, na pessoa de seu advogado constituída nos 

autos, para, no prazo legal, REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO CADASTRAL 

perante a Receita Federal. Registro que tal providência é necessária para 

a Expedição e Registro de RPV e PRECATÓRIO no Sistema E-prec do 

TRF1.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 24852 Nr: 51-21.2006.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Martinho Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Rodrigo Victorino - 

OAB:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado da 

parte autora para que informe nos autos a conta bancária para depósito 

dos rpvs, no prazo de 5 (cinco) dias.

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DOS JURADOS PARA O ANO DE 

2019 O(A) Doutor(a) Juiz(a) Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de 

Porto Esperidião - MT , na forma da lei etc. F A Z S A B E R , a todos 

quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, neste 

Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião - MT, foram alistados 

para compor o Corpo de Jurados do ano de 2019, nos termos do artigo 

439 do Código de Processo Penal, os cidadãos abaixo relacionados, que 

deverão ser sorteados, para reuniões periódicas do Tribunal do Júri:

01- SILVANA ALVES DE AGUILAR 02- INÊS NARDELI DOS SANTOS 

BORDON 03- LUIS RICARDO KOPP 04- MAURÍCIO CÉSAR GRESINGER 

JACOB 05- GLICERIA LUSTRE DOS SANTOS CARRERA 06- JOSÉ 

ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES 07- NILVA SUELI BACCA 08- 

WILSON FERREIRA DA COSTA 09- LAUANE DE FÁTIMA MARQUES 

AGUILAR 10- ELIEL PEREIRA ALVES 11- LUCIANO MASSAVI 12- ELAINE 

FARIA DE ALVARENGA 13- EDIBERTO AMANCIO DA CUNHA 14- 

FRANCISCO GARCIA LIMA 15- RAYSSA FERNANDES DA SILVA 16- 

GILLIANY SOUZA LEÃO 17- ALENICE LEMES MIRANDA 18- REGINALDO 

ALVES DA CRUZ 19- CLEDNEI ROCHA NO NASCIMENTO 20- ENILMA DOS 

SANTOS BACHEGA 21- KLEBERLEY DE LIMA GUILHERME 22- 

SEBASTIÃO DUSSO BRAGA NETO 23- EMERSON ELITE FERERINE 24- 

APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS 25- DORELAINE DE OLIVEIRA 

CAETANO 26- ELAINE CRISTINA MARTINS 27- ERIVALDO PEREIRA DOS 

SANTOS 28- ALEXANDRE PEREIRA DO CARMO 29- ELTON DA SILVA 

OLIVEIRA 30- MARIA ROMÃO 31- VILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 32- 

ELIO DA SILVA LARA 33- IVONEY JUNIOR DE ALVARENGA 34- ZILDA 

IZIDORO TOMÉ CORREIA 35- ADMA FIGUEIREDO DE AQUINO 36- 

VALDÉRIS DE BRITO FIALHO 37- MARIA IZABEL ALVES DOS SANTOS 

BROMATE 38- RAIMUNDO PEREIRA SARAIVA 39- FÁBIA CRISTINA SALES 

40- QUELLI R. BASSANI 41- ADILSON BALBINO VIEIRA 42- ATAMAR 

DONIZETE DE OLIVEIRA 43- DARCI DE MIRANDA 44- HOTILANO FERREIRA 

45- LUCIANA BISPO DANTAS 46- MARCELO NEVES FRANCISCO 47- 

RONALDO DE ARRUDA FIALHO 48- SEBASTIÃO GILMAR BONFIM 49- 
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JURACY MOREIRA DOS SANTOS 50- SAULO BORGES ALEXANDRE 51- 

IRACLIDES CORREA LOPES 52- MARCIA CRISTINA DE BRITO 53- KARITA 

FERNANDA ALMISSE MARIANO 54- TATIELLY RAMOS SANTANA 55- 

EDICLEIA PEREIRA DE SOUZA 56- ALBERTO BRAULIO ORTIZ 57- SUELI 

APARECIDA DEUSDARA PINHEIRO 58- JOAQUIM LINEU PIRES 59- LUCIO 

GOMES DE CAMPOS 60- CLEUSA FERREIRA DA SILVA 61- EDILSON 

BARBOSA DE OLIVEIRA 62- GISELI FATIMA DOS SANTOS 63- JANAINA 

VELASCO ORTIZ 64- HERCULIS ALBERTINI VETURELLI 65- ELIANE 

GARCIA DIAS DE ANDRADE 66- NILZA APARECIDA AZAMBUJA 67- 

DORACY FERREIRA DOS SANTOS 68- MARIA REGINA DE CASTRO 

MARTINS 69- JUCIARA DAYDE DA SILVA 70- SANDRA REGINA FERREIA 

MOTTA 71- ELIZA IGNES FAZOLO FERNANDES 72- AGUINALDO MOURA 

DA SILVA 73- LEIDE APRECIDA SCATOLIN 74- RONALDO APARECIDA DA 

SILVA MIRANDA 75- ADELINO AGUILAR 76- LUIZ HENRIQUE RAUBER 77- 

ANTONIO PIRELLI FIALHO 78- SANDRA PINTO DE MIRANDA JOVIO 79- 

CELINA BATISTA DE OLIVEIRA 80- ELIANE APARECIDA DA SILVA 81- 

VILMA APRECIDA COSTA GONÇALVES 82- KESIA PARA DA SILVA 83- 

REGINA GAMBARRA NEVES 84- EDILAINE MARIA NOGUEIRA 85- 

CLEUDINEIA RIBEIRO DE SOUZA 86- MONIQUE EVIS NUNES 87- LUCIENE 

KORB DE ANDRADE 88- AGNALDO CARDOZO DE SOUZA 89- UENDEL 

FERREIRA RODRIGUES 90- EDILSON GONÇALVES DA SILVA 91- JOSÉ 

ABRÃO MOREIRA 92- LAERCIO FRANCISCO DE SOUZA 93- AILTON 

VERIDIANO DA SILVA 94- FERNANDA FERRAZ NETO 95- SEBASTIÃO 

CEZARIO 96- ANTONIO CARLOS LAUDIVAR RIBEIRO 97- JEFERTE 

VARGAS SANTANA 98- ELIEZER GUEDES 99- DONIZETE ROMERIO DA 

SILVA 100- AURÉLIO LEMES DA SILVA ]

Eu, Fátima Adrielly Silva Freitas, que o digitei. Porto Esperidião - MT, 7 de 

novembro de 2018.Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini Juiz(a) PRESIDENTE 

DO TRIBUNAL DO JÚRI

Comarca de Querência

Edital

EDITAL N°. 27/2018/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Thalles Nóbrega Miranda Rezende de 

Brito, Juiz Substituto e Diretor do Foro desta Comarca de Querência – 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei.

TORNA público o RESULTADO FINAL do Processo Seletivo para Estágio 

Curricular Remunerado de Nível Médio desta Comarca, em conformidade 

com o Edital n°. 014/2012/PRES, de 16 de julho de 2012 e Edital n°. 

19/2018-DF.

COLOCAÇÃO NOME DO CANDIDATO

NÍVEL MÉDIO PONTUAÇÃO

1° João Vitor Luiz Soares 77,50

2° Camilly Fernanda Cattani Pizzi 77,50

3° Andressa Souza Lisboa 75,00

4° Jefersson Souza Lima 75,00

5° Anny Vitoria Rosa Ferreira 72,50

6° Werick Souza Leal 62,50

7° Karolaine Weber Makovski 62,50

8° Joice Pires de Souza 60,00

9° Eduarda Cenci Manica Alves 57,50

10° Lana Priscila Rezende Correia 55,00

11° Matheus Machado Fante 55,00

12° Maylla Nunes Souza 55,00

13° Lucas Silveira Batista 52,50

14° Djessica Raiane Liedtke Hohn 52,50

Desclassificado Kassia Lima de Oliveira 47,50

Desclassificado Lucas Freitas Branco 47,50

Desclassificado André Rogel Alves Coelho de Souza 47,50

Desclassificado Augusto Ribeiro Del Ré 47,50

Desclassificado Leticia Vicomas Cardoso Cardoso Brito 45,00

Desclassificado Kamilly Borges Ramos 45,00

Desclassificado Giovana Fonseca Boava 42,50

Desclassificado Luana Perdigão dos Santos 42,50

Desclassificado Leonardo Nascimento Pereira 42,50

Desclassificado Thauany Luz Souza 42,50

Desclassificado Leuma Ferreira da Costa 40,00

FICAM os candidatos aprovados devidamente cientes que, quando 

convocados terão o prazo de 5 (cinco) dias, para apresentar os 

documentos descritos no item 10.3 do Edital n°. 014/2012/GSCP, de 

16.06.2012.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

Edital, que será publicado no átrio do Fórum e no Diário da Justiça 

Eletrônico.

Querência – MT, 8 de novembro de 2018.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Juiz de Direto e Diretor do Foro

Presidente da Comissão

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32397 Nr: 855-02.2013.811.0079

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo Portilho de Bessa, Glaice Inêz Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Waldow, Ingrid Freier Waldow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Estanislau Nasihgil - 

OAB:OAB/PR 11.563

 Vistos.

Determino o arquivamento do feito, eis que prestada a tutela jurisdicional, 

com trânsito em julgado, reconhecido, desde já. As partes permaneceram 

inertes.

Em relação ao arquivamento, observar o Provimento 80/2014 CGJ, 

especialmente em relação à remessa ao DCA-TJMT. Além disso, observar 

o Provimento 15/2017 - CM que dispõe sobre a Central de Arrecadação.

INCLUA-SE O ANDAMENTO "626 - ARQUIVAMENTO COM REMESSA À 

CONTADORIA" NO SISTEMA APOLO, PARA QUE SEJA EFETIVADA A 

BAIXA NOS RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS.

Após, na própria Central de Arrecadação, serão analisadas eventuais 

c u s t a s  p e n d e n t e s ,  o b s e r v a n d o - s e  a  c o n s u l t a  n . 

0098322-87.2014.8.11.0000 e a CNGC.

Mediante requerimento das partes, proceda-se ao desarquivamento. Nesta 

hipótese, nada sendo requerido em 10 dias, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32957 Nr: 1411-04.2013.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Waldow, Ingrid Freier Waldow

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Portilho de Bessa, Glaice Inêz Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Estanislau Nasihgil - 

OAB:OAB/PR 11.563, Roberto Carlos Ribeiro Mourão - OAB:OAB/MT 

13258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B

 Vistos.

Determino o arquivamento do feito, eis que prestada a tutela jurisdicional, 

com trânsito em julgado, reconhecido, desde já. As partes permaneceram 

inertes.

Em relação ao arquivamento, observar o Provimento 80/2014 CGJ, 

especialmente em relação à remessa ao DCA-TJMT. Além disso, observar 

o Provimento 15/2017 - CM que dispõe sobre a Central de Arrecadação.

INCLUA-SE O ANDAMENTO "626 - ARQUIVAMENTO COM REMESSA À 

CONTADORIA" NO SISTEMA APOLO, PARA QUE SEJA EFETIVADA A 

BAIXA NOS RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS.

Após, na própria Central de Arrecadação, serão analisadas eventuais 

c u s t a s  p e n d e n t e s ,  o b s e r v a n d o - s e  a  c o n s u l t a  n . 

0098322-87.2014.8.11.0000 e a CNGC.

Mediante requerimento das partes, proceda-se ao desarquivamento. Nesta 

hipótese, nada sendo requerido em 10 dias, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Rio Branco
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54773 Nr: 2894-77.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPG, ESGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).Registre-se que no ato da 

intimação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a 

possibilidade de constituir advogado. CIÊNCIA ao Ministério Público. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38673 Nr: 207-98.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:OAB/MT 12.903, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT 

8.184/A

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13540 Nr: 202-52.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 2. Fundamento e decido.PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADEQuanto à 

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE da impugnação ao cumprimento de 

sentença, esta deve ser ACOLHIDA pelos seguintes fundamentos.O 

MUNICÍPIO DE LAMBARI D’OESTE foi intimado para, querendo, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença em 14/03/2018, apresentando a 

impugnação apenas em 04/05/2018, extrapolando o prazo de 30 (trinta) 

dias úteis para apresentar sua defesa.Dispõe o artigo 535, § 3º, do 

CPC/2015:“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS e nos próprios autos, 

impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada:I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal;II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente.” (grifei)Por mais que Ente Público goza do prazo em dobro 

previsto no artigo 183 do CPC, trata-se de regra especial prevista 

especificamente para a Fazenda Pública.Por todo exposto, ACOLHO a 

preliminar invocada, NÃO CONHEÇO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA, razão pela qual HOMOLOGO os cálculos apresentados 

pela parte exequente, os quais fazem parte integrante desta 

decisão.EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor da parte exequente, observando-se o disposto no 

artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, CPC/2015).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45838 Nr: 1799-46.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:OAB/MT 8.184/A

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13554 Nr: 216-36.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sandra Fernandes Salomé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em decisão fundamentada, o magistrado deixou de homologar o acordo e 

determinou:

 “(...) a) elaboração do cálculo pela Contadoria do Juízo; b) expedição de 

ofício requisitório de Precatório (créditos com valor superior ao maior 

benefício do regime geral de previdência social - Lei Municipal n. 373/2010, 

art. 4º c/c art. 1º, § 1º)/Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos 

com valor igual ou inferior ao maior benefício do regime geral de 

previdência social - Lei Municipal n. 373/2010, art. 4º c/c art. 1º, § 1º); c) 

intimação das partes do teor do ofício requisitório. Por fim, nada impugnado 

ou requerido pelas partes, DETERMINO, porque trato de ofício requisitório 

de Precatório, a remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, 

arts. 535, § 3º, I e II, 910, caput e §§, Lei Municipal n. 

373/2010/Requisições de Pequeno Valor – RPV, a entrega/envio da 

requisição à autoridade citada para a causa para que pague no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias/2 (dois) meses, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do credor/exequente 

ou depósito na Conta Única vinculado ao processo em epígrafe, cujo 

desatendimento resultará no imediato sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública – 

CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, arts. 535, § 3º, I e II, 910, 

caput e §§, Lei Municipal n. 373/2010. (...)”

Contudo, verifico que a decisão não reabriu prazo para que a Fazenda 

Pública apresentasse impugnação ao cumprimento de sentença, o que 

poderia, em tese, causar prejuízo ao erário público. A jurisprudência pátria 

entende que a não homologação de acordo justifica a retomada da fase de 

cumprimento de sentença e a reabertura do prazo para a impugnação, 

conforme julgado abaixo:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO 

NÃO HOMOLOGADO. REABERTURA DE PRAZO. POSSIBILIDADE. Ausente 

homologação judicial do acordo entre as partes, justifica-se a retomada da 

fase de cumprimento de sentença e a reabertura do prazo para 

impugnação. (Agravo de Instrumento Nº 70064478936, Vigésima Câmara 
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Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado 

em 05/05/2015).

Por todo exposto, CHAMO O FEITO A ORDEM para REABRIR O PRAZO 

para a impugnação ao cumprimento de sentença e DETERMINO:

 1. A INTIMAÇÃO da Fazenda Pública, na pessoa do seu representante 

judicial, para, querendo, apresente impugnação, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, como incidente a estes próprios autos, nos termos do 

artigo 535 do CPC.

2. Se apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade, e em respeito aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, INTIME-SE a parte 

EXEQUENTE para que no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, querendo, 

manifeste-se acerca da impugnação apresentada, com fundamento no 

artigo 10 do CPC.

3. Caso não seja apresentada impugnação ou haja concordância com o 

cálculo apresentado, voltem-me CONCLUSOS para fins de homologação 

do cálculo apresentado e expedição do respectivo precatório/requisição 

de pequeno valor.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11520 Nr: 814-58.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernesto Bartolomeu de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19353, Valéria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada no corpo da 

impugnação ao cumprimento de sentença, que ficam fazendo parte 

integrante desta decisão. Tendo em vista que houve necessidade da 

apresentação de impugnação para discussão da matéria, CONDENO a 

parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). 

Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8209 Nr: 303-31.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Mendes dos Santos 

Souza - OAB:MT - 9.471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 8209

Vistos etc.,

REMETAM-SE os autos a parte exequente, nos termos do artigo 183, §1°, 

do CPC, para, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção do feito.

Após, concluso.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30073 Nr: 1263-45.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marileusa Alves de Serqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 30073

 Vistos etc.,

DEFIRO o pedido de fls. 50/52, suspendendo o feito por até o dia 

01.11.2023, correndo o prazo prescricional, nos termos do art. 40 da Lei 

6.830/80.

Não havendo impulsionamento até a referida data, façam-se os autos 

CONCLUSOS para extinção de feito.

INTIME-SE a exequente para tomar ciência dessa decisão (§1°, art. 40, da 

Lei 6.830/80).

REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, baixando-se do relatório 

estatístico mensal, sem baixa na distribuição.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 7656 Nr: 644-91.2006.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Rio Branco/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Custódio Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 7656

Vistos etc.,

REMETAM-SE os autos a parte exequente, nos termos do artigo 183, §1°, 

do CPC, para, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção do feito.

Após, concluso.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010002-55.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 8010002-55.2017.8.11.0052 Valor da causa: 

$9,181.92 ESPÉCIE: [VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: EDUARDO 

PIMENTA DE FARIAS, Endereço: Avenida DOS IMIGRANTES, 239, CENTRO, 

RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 
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GROSSO, Endereço: Setor Centro Politico Administrativo, S/N, CPA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 Senhor(a): POLO ATIVO: EDUARDO 

PIMENTA DE FARIAS A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar acerca da certidão juntada ao Id. 16381415, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. RIO BRANCO, 7 de 

novembro de 2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26691 Nr: 1577-85.2010.811.0032

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oeleson da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Lima do Nascimento - 

OAB:MT. 4.651

 Vistos.

Aportou aos autos informações de que o reeducando teria deixado de 

cumprir o restante de sua pena, em razão de ter sido preso 

preventivamente na ação penal de código n° 25216, conforme se extrai da 

certidão de fl.314.

Em manifestação, o Ministério Público pleiteia pela regressão de regime do 

reeducando, bem como pela designação de audiência de justificação, nos 

moldes do art.180. §2°, da LEP.

 Ante o exposto, DESIGNO audiência de justificação para o dia 12 de 

fevereiro de 2019, às 17h45min.

Intimem-se o recuperando e seu advogado.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82784 Nr: 2240-53.2018.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para pagamento da complementação da 

diligencia do oficial de justiça, conforme certidão de ref:18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68489 Nr: 2041-02.2016.811.0032

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jamir Fernando Jardim Prates

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oátomo José Canavarros Serra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTÁQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar, o 

que faço com arrimo no art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92.Cite-se a Fazenda 

Pública Estadual, por intermédio da Procuradoria Geral do Estado, para 

integrar a lide e, querendo, apresentar defesa.Decorrido o prazo, ao 

Ministério Público para manifestação (art. 12, da Lei 

12.016/2009).Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providênciasRosário Oeste/MT, 06/11/2018.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 18976 Nr: 96-92.2007.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadyr Fagundes Conti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurozinho Sebastião Prado, Anízio dos Anjos 

Prado, Espólio de Davi Serra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANCISCO 

CAVUTTO - OAB:9648/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo do edital de fls.163/164, sem manifestação 

dos requeridos. Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o requerente, para manifestação, 

requererndo o que entender de direito, conforme decisão de fl. 160.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26757 Nr: 1643-65.2010.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino Borges Lara Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:OAB/SP 122.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimado, o requerido deixou decorrer o prazo sem 

manifestação. Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o autor, para requerer o que entender de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85970 Nr: 3950-11.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO CARMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Monitória proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, em 
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desfavor de PAULINO CARMO DA SILVA.

 Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil, estando, 

ainda, em conformidade com a determinação posta no art. 700 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, recebo a petição inicial.

Expeça-se o mandado de citação e de pagamento, concedendo ao 

requerido o prazo de 15 (quinze) dias, para o cumprimento e o pagamento 

de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa, 

nos termos do art.701 do CPC, anotando-se nesse mandado, que, caso o 

réu cumpra, ficará isento de custas processuais (CPC, art. 701, §1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, 

não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo.

Cite-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste /MT, 06 de novembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85836 Nr: 3873-02.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O, ORIVALDO JOSÉ DE SOUZA JUNIOR - OAB:25597/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

Em sede de tutela antecipada, a parte autora pugna pela concessão de 

liminar para fim de conceder provisoriamente o direito à percepção dos 

proventos decorrentes da aposentaria por idade rural.

Pois bem. A concessão de tutela antecipada de urgência, por disposição 

do artigo 300 do CPC, requer a existência de dois pressupostos, quais 

sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. No caso dos autos, os elementos probatórios coligidos 

aos autos não permitem, por si só, com razoável grau de verossimilhança, 

supor que ao final do processo a parte autora sagrar-se-á vencedora, 

sendo necessário, portanto, uma maior dilação probatória para elucidação 

dos fatos. Por tal, INDEFIRO a tutela antecipada requerida.

CITE-SE o Requerido para que integre a lide e conteste a ação no prazo 

legal.

Sendo o caso, proceda o (a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para apresentação de 

impugnação.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 06 de novembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85410 Nr: 3628-88.2018.811.0032

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Arilson de Oliveira Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Rodrigo de Brito Motta 

Carvalho - OAB:24.402 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de requerimento para RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO, 

intentada por ARILSON DE OLIVEIRA FERNANDES, devidamente 

qualificado nos autos.

Nos termos do art. 320, do Código de Processo Civil, “a petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.

Posto isto, verifica-se não haver nos autos qualquer documento hábil a 

demonstrar a propriedade do bem que se quer restituir. Desta feita, 

intime-se a parte promovente para que no prazo de 15 (quinze) dias 

emende a peça inaugural, trazendo documentos hábeis à comprovação da 

propriedade do bem, nos termos do art. 321, do CPC.

O descumprimento da referida medida implicará no indeferimento da peça 

inicial.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Rosário Oeste/MT, 06 de novembro de 2018.

 Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000322-31.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JIRLENE RODRIGUES ORMOND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000322-31.2017.8.11.0032. REQUERENTE: JIRLENE RODRIGUES 

ORMOND REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em face 

ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Passo então a sentenciar o processo 

no estado em que se encontra com apoio no art. 355 do NCPC. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pela parte reclamante em desfavor da 

reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos 

direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 
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possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. 

Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da 

negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil 

que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, 

mormente porque não trouxe aos autos nenhum contrato assinado pela 

parte autora, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

relação jurídica entre as partes que originou o débito negativado pela 

reclamada, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. Negando o consumidor a relação comercial com a 

empresa, incumbe a essa demonstrar de forma inconteste que a cobrança 

refere-se aos serviços solicitados e efetivamente prestados, o que não 

vislumbro no presente caso, significando dizer que o mesmo não logrou 

êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do 

NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu 

sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar: “RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE SERASA - S.A - AFASTADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO - 

DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - RECURSOS DE AMBOS 

RECORRENTES - CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (RNEI, 2121/2012, Dr. 

Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

j. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 6.000,00 mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida e, assim, DECLARO a inexistência do débito apresentado pelo 

reclamante, DETERMINO a exclusão definitiva de seus dados dos 

cadastros de inadimplentes em relação à dívida em exame, e ainda 

CONDENO a reclamada no pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à 

parte reclamante, a título de indenização por danos morais. Os juros de 

mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000076-35.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TAYARA EVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000076-35.2017.8.11.0032. REQUERENTE: TAYARA EVA PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em face ao 

disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a cobrança é indevida. No entanto, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A 

reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, 

trazendo aos autos "prints" de telas sistêmicas e faturas que comprovem 

os débitos da parte autora e que, por sua vez, não foram impugnados pela 

parte reclamante. Nesse sentido, seguem decisões dos tribunais pátrios 

em casos análogos, em que as telas sistêmicas são acolhidas em 

decorrência da ausência de impugnação específica das telas sistêmicas: 

SÚMULA DO JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. NOME DO 

CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELO RECLAMANTE. FATURAS E TELAS 

SISTÊMICAS JUNTADAS PELO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 

SUFICIENTE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DA 

PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

1. A redação do artigo 373, II do CPC traz a regra de que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. 2. É certo que incumbe ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. (Artigos 336 e 341 do 

CPC). 3. Alega a parte autora como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da negativação e a parte ré apresentou telas sistêmicas, nas 

quais constam, além dos dados pessoais da reclamante (nome e CPF), o 
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número da agência e conta corrente, bem como também faturas com o 

número do cartão de crédito, mesmo endereço apresentado na inicial, além 

de histórico de utilização, bem como de pagamentos realizados. A parte 

autora, por sua vez, deixou de apresentar impugnação que enfrentasse 

os apontamentos feitos pela reclamada, quedando-se inerte com relação 

às faturas e histórico de pagamentos realizados. 4. Nesse sentido, 

seguem decisões dos tribunais pátrios em casos análogos, em que as 

telas sistêmicas são acolhidas em decorrência da ausência de 

impugnação específica das telas sistêmicas: “APELAÇÃO CÍVEL - 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. Inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes- 

Impugnação às faturas apresentadas pela ré - Matéria não arguida em 

réplica - Inovação recursal – Impossibilidade - Recurso não conhecido 

nesta parte. Inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes - 

Acervo probatório ("prints" de telas sistêmicas e faturas) a informar 

existência de relação jurídica entre as partes. Ausência de impugnação 

específica, não bastasse, acerca de documentos apresentados (faturas) 

- Ausência de comprovação de pagamento do débito - Legitimidade das 

restrições creditícias- Ratificação da sentença nos termos do art. 252 do 

RITJSP- Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido. 

(TJ-SP - APL: 10268665920168260554 SP 1026866-59.2016.8.26.0554, 

Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 

29/06/2017, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

30/06/2017). 5. Assim, constatada a inadimplência do consumidor não é 

ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera 

dano moral. 6. A sentença, que julgou improcedente a pretensão inicial, 

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

(ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA Recurso Inominado: 1000316-30.2017.8.11.0030, Juiz 

Relator: EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2018, 

Publicado no DJE 05/06/2018). Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ante o exposto, opino 

pela improcedência do pedido, e o faço, com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-53.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CORREA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000079-53.2018.8.11.0032. REQUERENTE: WAGNER CORREA SOARES 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em face 

ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a cobrança é indevida. No entanto, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio 

jurídico, trazendo aos autos "prints" de telas sistêmicas e faturas que 

comprovem os débitos da parte autora e a obrigação de pagar que atinge 

a esfera jurídica da parte autora. Confrontando o histórico de pagamentos 

com as 2ª-via das faturas indicadas pela reclamada observa-se que 

houve prova da regularidade da constituição do débito negativado, o que 

demonstra a relação jurídica existente entre as partes. Por sua vez, a 

parte reclamante apesar de impugnar a contestação, seus argumentos 

foram insuficiente para o livre convencimento desta julgadora. Havendo 

prova da regularidade da constituição do débito não há que se falar em 

dano moral. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. Ante o exposto, opino pela 

improcedência do pedido, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020011-10.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO WALLACE SERVIO RONDON - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLAINE FABIA DE ANDRADE OAB - MT0006900A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA A. RIBEIRO GIL - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

8020011-10.2015.8.11.0032. REQUERENTE: Fernando Wallace Sérvio 

Rondon - ME REQUERIDO: Alexandra A. Ribeiro Gil - ME SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face 

sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, sob o 

fundamento de haver contradição e omissão quanto à aplicabilidade da 

Súmula 385 do STJ. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

necessário. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que os aclaratórios 

foram protocolados tempestivamente, encontrando-se em conformidade 

com os arts. 48 e 49 da Lei 9099/95, razão pela qual os recebo para 

análise. No caso dos autos, Conheço dos embargos em razão da 

tempestividade da interposição e habilitação de seu subscritor. 

FUNDAMENTAÇÃO A Reclamada afirmou que a r. sentença foi omissa 

porque não analisou a preliminar de incompetência do juízo alegada na 

contestação. Sem razão a Ré. A sentença foi clara em afirmar que “não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil”. Destarte, como 

se observa de forma clara, não se trata de omissão, porque a sentença 

foi expressa em externar os motivos do afastamento da preliminar de 
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incompetência do juízo. Deste modo, se a Reclamada está inconformada 

com o resultado, deverá interpor o recurso correto, levando a questão, já 

apreciada em primeira instância, ao juízo ad quem. Em vista disso, rejeito 

os Embargos de Declaração opostos pela Reclamada. DISPOSITIVO Por 

tais fundamentos, conheço dos Embargos opostos pela Reclamada por 

terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito 

REJEITO os Embargos da Reclamada. Tudo de acordo com os 

fundamentos supra, que passam a fazer parte integrante do presente 

dispositivo. Devolva-se o prazo recursal. Intimem-se as partes, 

certificando-se nos autos. Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-23.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MAXUEL ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000081-23.2018.8.11.0032. REQUERENTE: MAXUEL ALVES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, tenho que a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que 

se impõe. No caso, dúvidas não há que a pretensão da parte autora se 

trata de reprodução que consta em outra ação ajuizada, Processo nº 

1000080-38.2018.811.0032. Com efeito, ressai dos autos a identidade dos 

elementos da ação, quais sejam, partes, pedido e causa de pedir, 

restando configurada de forma patente a figura jurídica da litispendência. 

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 337, §§ 1º e 2º do Novo Código de 

Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se 

reproduz ação anteriormente ajuizada, bem como uma ação é idêntica à 

outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido. Aliás, estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, quando o juiz acolher a alegação da 

perempção, litispendência ou da coisa julgada. Ademais, dispõe ainda o § 

3º do mencionado dispositivo legal (art. 485, NCPC), que o juiz conhecerá 

de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida 

a sentença de mérito, da matéria constante dos nºs IV, V e VI. Assim, uma 

vez demonstrado de forma evidente a ocorrência da litispendência, pois 

se verifica a identidade de partes, causa de pedir e pedido, outro caminho 

não há a não ser reconhecer de ofício, com a consequente extinção do 

feito sem resolução do mérito. Ante o exposto, reconheço a figura jurídica 

da litispendência e, por consequência, opino pela extinção do processo, 

sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 337, VI e 485, V, § 

3º, do Novo Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMILIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-97.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000089-97.2018.8.11.0032. REQUERENTE: MARIA LUCIA LOPES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Indefiro o pedido de 

desistência da ação, uma vez que, no evento id 14059721 o réu ofereceu 

contestação e juntou documentos que comprovam a legitimidade da 

inscrição. Ciente, dos documentos apresentados pela reclamada nos 

autos, e sendo as provas desfavoráveis à sua pretensão, o autor, 

posteriormente, no evento id 14133622 atravessou pedido de desistência 

da ação, portanto, é visível que o autor intenta apenas evitar um 

julgamento desfavorável com o pedido de desistência da ação. O 

entendimento dessa Julgadora é que, já havendo resposta do réu nos 

autos, cabe ao Juízo analisar o pedido com cautela, verificando se é caso 

de litigância de má-fé ou lide temerária. Nesse sentido, a jurisprudência 

atual afirma: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DO OFERECIMENTO 

DA CONTESTAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO ESPECIAL 

DOS JUIZADOS CÍVEIS ONDE PREVALECE OS PRINCÍPIOS DA 

SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E DA 

CELERIDADE. ENUNCIADO Nº 90 FONAJE. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se correta a sentença do 

julgador que, após ver frustrada a tentativa de conciliação, na audiência 

de instrução, defere pedido do autor e extingue a ação, sem ouvir a parte 

contrária, já que isto só se faria necessário se já apresentada resposta, o 

que ainda não se dera, sendo o pedido de desistência formulado antes do 

momento de exibição da resposta, o que é feito em sessão de instrução e 

julgamento, a qual sequer iniciou. 2. Ainda que houvesse necessidade de 

ser ouvida, nenhum prejuízo teve o recorrente com a decisão, uma vez 

que mesmo que fosse vencedor não poderia postular honorários, custas e 

pena por litigância de má-fé, por não ter direito a nenhuma destas 

rubricas. Ademais o pedido contraposto pode ser apresentado em ação 

autônoma. 3. Sobre o tema, outro não é o entendimento cristalizado no 

enunciado nº 90 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Cíveis - 

FONAJE: "A desistência do autor, mesmo sem anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento". 4. Inadmissível, assim, 

que o réu queira prosseguir na demanda, ante pedido de desistência do 

autor, sendo certo que tal não aproveita ao réu sequer no tocante a 

verbas sucumbenciais, que inexistem nos Juizados Especiais, exceto em 

sede de recurso inominado (Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55). 5. A extinção 

do processo antes do oferecimento da contestação, mediante 

homologação de pedido de desistência do autor, é plenamente compatível 

com os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

da celeridade que orientam os processos nos Juizados Cíveis (Lei nº 

9.099/95, art. 2º), eis que o fim colimado em tais processos, também nos 

termos da lei, é a conciliação ou a transação sempre que possível. 6. 

Ademais, a jurisprudência entende que o rito processual aplicado aos 

Juizados Especiais é o sumaríssimo, o que descarta a aplicação 

subsidiária do art. 267, § 4º, do CPC, que diz respeito ao rito ordinário. 7. 

Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada pelos seus 

próprios fundamentos. 8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das 

custas processuais adicionais, se houver, e deixo de arbitrar honorários 

advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. 9. . A súmula de 

julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Estaduais Cíveis e ainda por força dos artigos 12, 

inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do Regimento Interno das Turmas 

Recursais. (Acórdão n.882514, 20150310060405ACJ, Relator: ROBSON 

BARBOSA DE AZEVEDO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 21/07/2015, Publicado no DJE: 

01/09/2015. Pág.: 518) (grifo nosso). Corroborando com esse 

entendimento está a Proposta de Nova Redação do Enunciado 90, 

aprovado pela maioria, na Plenária do Fonaje de BH: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária.” Contrario senso, já havendo resposta 
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do réu, o indeferimento do pedido de homologação da desistência da ação 

é medida justa, posto que, o pedido formulado pelo autor foi proposto após 

o oferecimento da contestação, portanto, tenho que razão não assiste à 

parte autora. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 

do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida. 

No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram impugnados. A reclamada 

apresentou nos autos as assinaturas da parte reclamante constantes nos 

contratos, e demais documentos que legitimam a cobrança, onde se 

verifica visivelmente a semelhança nas assinaturas se comparadas à 

assinatura na procuração e documentos da parte reclamante. Destaco 

que apesar da impugnação da parte autora quanto às provas trazidas pela 

reclamada, foi insuficiente para o livre convencimento desta julgadora. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte 

autora e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a 

litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Ante o 

exposto, opino pela improcedência dos pedidos da inicial, condenando a 

parte autora em litigância de má-fé, e, por conseguinte, condeno a parte 

autora ao pagamento das custas do processo e a pagar para a reclamada 

o valor correspondente à multa de 1% e honorários advocatícios no valor 

de 20% sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 80 e 81, do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95, Enunciado 136 

FONAJE, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO 

NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-79.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SERAFIM ALVES RODRIGUES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000571-79.2017.8.11.0032. REQUERENTE: SERAFIM ALVES RODRIGUES 

- ME REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A, COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANCA DO BRASIL Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 

da Lei n° 9.099/95. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

tenho que a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se 

impõe. No caso, dúvidas não há que a pretensão da parte autora se trata 

de reprodução que consta em outra ação ajuizada, Processo nº 

1000569-12.2017.811.0032. Com efeito, ressai dos autos a identidade dos 

elementos da ação, quais sejam, partes, pedido e causa de pedir, 

restando configurada de forma patente a figura jurídica da litispendência. 

Aliás, embora se trate de valores distintos que se busca desconstituir e a 

inicial se refira a contrato diverso, é certo que a causa de pedir é a 

inexistência de negócio jurídico e naquela demanda, se procedente, 

haverá declaração de inexistência da relação jurídica e, por conseguinte, 

de débitos oriundos do referido negócio jurídico inexistente, situação que 

força reconhecer que a procedência da pretensão posta na referida 

demanda englobará o débito que pretende discutir nesta. Ademais, quando 

da propositura das demandas a parte autora já estava com os dois 

valores debitados em sua conta o que, supostamente, lhe causou danos, 

situação que é possível ser remediada com a prestação jurisdicional em 

uma única demanda por envolver as mesmas partes, causa de pedir e 

pedido. No máximo, é possível reconhecer a extensão do dano em maior 

grau por constar mais de um valor pelo mesmo negócio jurídico, mas não a 

repetição de demandas para solução do mesmo litígio. Entendimento 

contrário autorizaria a distribuição de diversas demandas com a finalidade 

de discutir a existência da mesma relação jurídica, com a justificativa de 

que houve novo desconto, podendo se chegar ao absurdo de permitir a 

distribuição de uma demanda para cada dívida que descontada mês a 

mês, com nítida ofensa, aliás, à regra de competência pelo teto limitado 

dos Juizados Especiais. Se o consumidor pretende uma indenização maior 

competiria a ele buscá-la na Justiça Comum e não propor mais de uma 

demanda para a mesma controvérsia. (1000569-12.2017.811.0032), 

bastava agravar o pedido. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 337, §§ 

1º e 2º do Novo Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a 

coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, bem como 

uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma 

causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, estabelece o art. 485, V, que 

ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o juiz 

acolher a alegação da perempção, litispendência ou da coisa julgada. 

Ademais, dispõe ainda o § 3º do mencionado dispositivo legal (art. 485, 

NCPC), que o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria 

constante dos nºs IV, V e VI. Assim, uma vez demonstrado de forma 

evidente a ocorrência da litispendência, pois se verifica a identidade de 

partes, causa de pedir e pedido, outro caminho não há a não ser 

reconhecer de ofício, com a consequente extinção do feito sem resolução 

do mérito. Ante o exposto, reconheço a figura jurídica da litispendência e, 

por consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento nos artigos 337, VI e 485, V, § 3º, do Novo Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias. Publicada no sistema PJe. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMILIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71875 Nr: 552-95.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOMERO GUSTAVO RODRIGUES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE 

LEVERGER, O ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 ISTO POSTO, com base nas alegações acima tecidas, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para ratificar a antecipação de tutela 

concedida e, condenar o Requerido, condenando o requerido a 

disponibilizar todas as providências necessárias a fim de que a 

requerente possa ser submetida à cirurgia na forma como estabelecida 

pelo médico credenciado ao Sistema Único de Saúde, bem como demais 

procedimentos médico-hospitalares necessários ao restabelecimento da 

sua saúde visual, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 487 de 509



com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Deixo de 

condenar o Requerido ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001. Deixo de condenar ao pagamento 

de honorários, por força do disposto na Súmula 421 do STJ.Não havendo 

recurso voluntário, deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame 

necessário, nos termos do art. 496, §3º, II do CPC.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 64556 Nr: 387-19.2013.811.0053

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A, VIVO S/A, TIM CELULAR S.A., CLARO 

CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ANDRADE 

FERNANDE VICENZE - OAB:4931/MT, Cristiano Carlos Kozan - 

OAB:183.335/SP, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT, Fabiano Robalinho Cavalcante - OAB:65237/RJ, 

Fabio Gonçalves Ortega - OAB:15.126/MT, JOSE AFONSO FRAGA - 

OAB:8792-B/MT, Marcos Adriano Bocalan - OAB:9565, Marcos 

Moreira Maciel - OAB:15392/0, Monica Cristian F. Vasconcelos - 

OAB:13237/B, Patrick Alves Costa - OAB:7993-B, RAFAEL SOUZA 

FERRAZ DA COSTA - OAB:15728/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8184-A, Thomaz Henrique Rodrigues de Carvalho - 

OAB:12476

 Vistos etc.

MANIFESTEM-SE as partes em termos de prosseguimento, no prazo de 10 

(dez) dias. A inércia ensejará a presunção de desistência em relação a 

esta lide (CPC, art. 485, VIII).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71479 Nr: 319-98.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Costa Parrião - 

OAB:13944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Intimação da parte Requerente para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88549 Nr: 1863-19.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, MILENA BARBOZA BORTOLOTO - 

OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A execução de pensão alimentícia fixada em título judicial faz-se nos 

próprios autos do processo de conhecimento, e não em nova ação (CPC, 

artigo 531, § 2º).

 PROCEDA-SE a baixa, pois, do presente feito na distribuição, de modo a 

promover o cumprimento da obrigação diretamente no processo em que 

foram fixados os alimentos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88543 Nr: 1862-34.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, MILENA BARBOZA BORTOLOTO - 

OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A execução de pensão alimentícia fixada em título judicial faz-se nos 

próprios autos do processo de conhecimento, e não em nova ação (CPC, 

artigo 531, § 2º).

 PROCEDA-SE a baixa, pois, do presente feito na distribuição, de modo a 

promover o cumprimento da obrigação diretamente no processo em que 

foram fixados os alimentos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88542 Nr: 1861-49.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, MILENA BARBOZA BORTOLOTO - 

OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A execução de pensão alimentícia fixada em título judicial faz-se nos 

próprios autos do processo de conhecimento, e não em nova ação (CPC, 

artigo 531, § 2º).

 PROCEDA-SE a baixa, pois, do presente feito na distribuição, de modo a 

promover o cumprimento da obrigação diretamente no processo em que 

foram fixados os alimentos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providencias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001164-11.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT0016198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001164-11.2018.8.11.0053 Valor da causa: $20,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA]->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) POLO ATIVO: 

Nome: SANDRA SANTANA DA SILVA Endereço: Estrada das Aguas 

Quentes, S/N, Lote 07, Gleba Samambaia, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT 

- CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): SANDRA SANTANA DA SILVA A 
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presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 13/12/2018 Hora: 14:05 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 7 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001377-17.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEFA DA PENHA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001377-17.2018.8.11.0053 Valor da causa: $25,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA JOSEFA DA PENHA 

AMORIM Endereço: ESTRADA RURAL, SN, SÃO PEDRO DE JOSELANDIA, 

BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): MARIA 

JOSEFA DA PENHA AMORIM A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 24/01/2019 Hora: 13:05 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 7 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001378-02.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEFA DA PENHA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001378-02.2018.8.11.0053 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: MARIA JOSEFA DA PENHA AMORIM Endereço: 

ESTRADA RURAL, SN, SÃO PEDRO DE JOSELANDIA, BARÃO DE 

MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 
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CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): MARIA 

JOSEFA DA PENHA AMORIM A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 24/01/2019 Hora: 13:15 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 7 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001379-84.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEFA DA PENHA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001379-84.2018.8.11.0053 Valor da causa: $25,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA JOSEFA DA PENHA 

AMORIM Endereço: ESTRADA RURAL, SN, SÃO PEDRO DE JOSELANDIA, 

BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): MARIA 

JOSEFA DA PENHA AMORIM A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 24/01/2019 Hora: 13:25 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 7 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001361-63.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MAILZA CATARINA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001361-63.2018.8.11.0053 Valor da causa: $5,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MAILZA CATARINA DE MAGALHAES Endereço: RUA NOSSA 

SENHORA DE FATIMA, 177, INDEFINIDO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - 
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CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Senhor(a): MAILZA CATARINA DE 

MAGALHAES A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 24/01/2019 Hora: 13:35 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 7 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001364-18.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001364-18.2018.8.11.0053 Valor da causa: $10,291.07 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: SALATIEL DE LIRA MATTOS 

Endereço: RUA CAMPO GRANDE, 100, COHAB MARECHAL RONDON, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCARD S.A Endereço: Alameda Rio Negro, 585, Andar 15, 

Bloco D, edifício Juaperi, Alphaville Industrial, BARUERI - SP - CEP: 

06454-000 Senhor(a): SALATIEL DE LIRA MATTOS A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 24/01/2019 Hora: 13:45 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 7 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001366-85.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

Previ-Leverger (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO DA SILVA OAB - MT21332/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

caixa econômica federal (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001366-85.2018.8.11.0053 Valor da causa: $48,018.58 ESPÉCIE: 

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: Previ-Leverger Endereço: Avenida Santo 

Antônio do Leverger, 245, Fundo Previdênciario - Previ-Leverger, Centro, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: 

caixa econômica federal Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, 877, - DE 

367/368 A 1585/1586, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-000 

Senhor(a): Previ-Leverger A presente carta, referente ao processo acima 
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identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 24/01/2019 Hora: 13:55 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 7 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001367-70.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDO TEXEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001367-70.2018.8.11.0053 Valor da causa: $19,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIVALDO TEXEIRA LIMA 

Endereço: RUA EUGENIO DA SILVA TAQUES, 418, VILA RECREIO, 

BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO 

LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Senhor(a): MARIVALDO TEXEIRA LIMA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 24/01/2019 Hora: 14:05 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 7 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-55.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDO TEXEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001368-55.2018.8.11.0053 Valor da causa: $19,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIVALDO TEXEIRA LIMA 

Endereço: RUA EUGENIO DA SILVA TAQUES, 418, VILA RECREIO, 

BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO 

LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Senhor(a): MARIVALDO TEXEIRA LIMA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 
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AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 24/01/2019 Hora: 14:15 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 7 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-03.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

PAULO RENATO PASCOTTO OAB - MT17320/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 7 de novembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-74.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FAUSTINO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT0011495A (ADVOGADO(A))

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT0004747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes do retorno dos autos à 1° Instância. 

Santo Antônio do Leverger, 7 de novembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Edital

PROCESSO SELETIVO DE 2018 PARA CREDENCIAMENTO DE JUIZ LEIGO 

DO FÓRUM DA COMARCA SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT.

 EDITAL N.º 019/2018-CA

De ordem da Exmª. Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini – MMª. Juíza de 

Direito e Diretora do Foro desta Comarca de São José dos Quatro Marcos, 

Estado de Mato Grosso, em conformidade com o Provimento nº 

29/2014/CM de 29.10.2014, do Conselho da Magistratura e conforme Edital 

nº 018/2018-CA de 09 de outubro de 2018, deste Juízo, disponibilizado no 

Diário da Justiça Eletrônico nº 10357 em 11/10/2018, concernente a 

abertura de Processo Seletivo para credenciamento de Juiz Leigo para o 

Fórum da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, pelo presente 

edital torno pública a relação definitiva dos candidatos que tiveram suas 

inscrições deferidas, devendo ser observado o seguinte:

1)A prova do exame de seleção será aplicada a todos os candidatos 

abaixo descritos que tiveram suas inscrições deferidas, e será no dia 25 

de novembro de 2018, no período das 08h às 13h, no Fórum 

Desembargador João da Cunha Cavalcanti, situada na Av. Getulio Vargas, 

s/n.º , Jardim Vista Alegre - São José dos Quatro Marcos-MT.

 2)Os candidatos deverão apresentar-se para a prova munidos de 

documentos originais, comprovante de inscrição e caneta esferográfica 

transparente azul ou preta, com antecedência de trinta minutos do início da 

prova.

Nº INSCRIÇÃO E CANDIDATO

01-EDUARDO SANTOS DE PAULA

0-LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM

03-FRANCIELLY APARECIDA STORTI ASSUNÇAO

04-THIAGO MÁXIMO DA SILVA

05-LUCIANA PAULINO GONÇALVES

06-MAÍRA MOURA SOAREZ

07-ANTONIO CARLOS RUFINO DE SOUZA

08-GRACE ALVES DA SILVA

09-SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS

10-MURIAM POLLO DE LIMA

11-JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA NERI

12-DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA

13-ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO

14-VALDEIR BATISTA PINHEIRO FILHO

15-MARCELA MAYSA DE SOUSA CAMPESATO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado 

nesta cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato 

Grosso, aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito 

(07/11/2018). Eu, (Rosimeiri Delforno) Gestora Geral, que o digitei e 

assino. Lílian Bartolazzi L. Bianchini. Juíza de Direito e Diretora do Foro

Decisão

Procedimento Administrativo nº 3469-27.2018.811.0039 – Cód. 91791

Espécie: Pedido de Licença Prêmio

Requerente: Ver Lucia Borges da Silva Souza

Requerido: Este Juízo
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Vistos etc.

Considerando o que determina o artigo 30, § 1º, do Regimento Interno do 

Tribunal de Justiça.

Considerando os termos do Provimento n.º 018/2017/CM, de 06/06/2007 e 

Portaria 651/2007/DGTJ, de 23/07/2007, que delega a competência das 

Diretorias dos Fóruns em conhecer e julgar os processos que versam 

sobre requerimentos formulados por servidores da 1ª e 2ª Instância;

Diante do acima exposto e por mais que dos autos consta, DEFIRO ao 

requerente Vera Lúcia Borges da Silva Souza – matrícula 5330, 03 (três) 

meses de licença prêmio referente ao 5º quinquênio decorrido no período 

de 03/11/2013 a 03/11/2018, conforme o artigo 109, da Lei Complementar 

n.º 04, de 15/10/1990, ficando a critério de a administração determinar o 

período oportuno em que a referida licença poderá ser usufruída;

Intime-se a requerente e informe ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Cumpra-se e após, observadas as formalidades legais arquive-se os 

autos.

São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito e Diretora do Foro

 

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50158 Nr: 1945-39.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIRE MARQUES QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 AUTOS Nº 1945-39.2011.811.0039

CÓDIGO 50158

Vistos em correição.

Considerando o Acórdão de fls. 139, o qual anulou a sentença proferida 

por este juízo, bem como, tendo em vista que a parte autora já carreou aos 

autos (fl.141/143) o indeferimento do requerimento administrativo, deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação, uma vez o que dispõe o 

ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o 

desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC.

 Intime-se a autarquia requerida, para, querendo, apresentar contestação 

de mérito, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do 

CPC].

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 23 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 34802 Nr: 2154-90.2008.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEIROZ CENTER MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU CAMPIDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, SÂMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO 

SANTAMARIA - OAB:15906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A 

MT

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 40666 Nr: 630-53.2011.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA CARDOSO NAZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX LEONARDO MOREIRA - 

OAB:13313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DE PASSOS CRAVEIRO 

FILHO - OAB:15190/GO, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 Fica a parte Requerida, devidamente intimada a recolher os honorários 

periciais no valor de R$ 2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta reais) no 

prazo de 10 (dez) dias.

Dados Bancário:

TITULAR: REAL BRASIL CONSULTORIA

CNPJ: 07.957.255/0002-77

BANCO DO BRASIL S.A (001)

AGÊNCIA: 3496-7

CONTA CORRENTE: 216000-5.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111067 Nr: 2673-16.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM KRUG, ISOLDA KRUG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA VIA FERTIL LTDA, BUNGE 

ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B, THIAGO SABIONI VALADARES - OAB:16218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO 

DE LIMA - OAB:206727, JEFFERSON APARECIDO POZZA FÁVARO

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - OAB:10200, LUIZ ORIONE 

NETO - OAB:3606, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:17738

 Para INTIMAR as partes através de seus procuradores da audiência de 

conciliação Designada para o dia 05/12/2018, às 14h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104088 Nr: 3694-61.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S S AGRO TRANSPORTES LTDA-EPP, FLAVIO CÉSAR 

SMANIOTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS AUGUSTO GOULART 

LEMOS - OAB:44284, RISSIANE DAMIÃO DOS SANTOS KOECHE 

GOULART - OAB:13.652 SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 Intimação da parte requerida na pessoa de seu advogado para que no 

prazo de 5 (cinco)dias se manifestem quanto ao pedido de suspensão, 

ante o arrematamento do bem.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104010 Nr: 3666-93.2017.811.0078

 AÇÃO: Pedido de Busca e Apreensão Criminal->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Intimar a parte requerida da r. decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107339 Nr: 372-96.2018.811.0078

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para tomar ciência 

da r. decisão de ref. 10.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107198 Nr: 298-42.2018.811.0078

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN SCHNEIDER - 

OAB:15345/MT, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972/MT, WILSON 

ROBERTO LAUER - OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:OAB/MT 10.769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B

 Vistos,

A parte autora requereu inicialmente a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita.

Assim, passo a analisá-lo neste momento.

Nesta senda, é certo que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.

 A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção.

Contudo, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao requerente o 

direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou 

de sua família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da 

concessão do benefício.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do 

pedido de assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23035 Nr: 910-68.2014.811.0094

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmundo da Costa Marques Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilto Sangali, Sônia Maria Sangalli, 

Agropecuária Encantado Ltda., Instituto Social Educativo e Beneficiente 

Novo Signo, Hanne Barb Herling Hinderberger Cardoso de Almeida, 

Roberto Franz, Liorando Caetano Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Quintella - OAB:MT/9.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – Em atenção ao postulado às fls. 332 pela Fazenda Pública Estadual e, 

antes de bem sanear o feito e determinar a especificação das provas 

pelas partes, em cumprimento a recomendação que consta no Art. 1º do 

Provimento n.º 09/2017-CGJ, oriundo da Corregedoria Geral da Justiça de 

Mato Grosso, publicado em 17/07/2017, INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, junte aos autos os seguintes 

documentos, isto em quatro vias de igual teor, na forma do parágrafo 

único do aludido dispositivo:

I.I – Estatuto Cadastral fornecido pelo Instituto da Terra do Estado de Mato 

Grosso;

I.II – Fluxograma da Cadeia Dominial;

I.III – Matrícula do imóvel a ser usucapido, com respectiva cadeia dominial 

(quando houver);

I.IV – Planta georreferenciada do imóvel contendo a tabela com elementos 

do perímetro, memorial descritivo e planilha de dados cartográficos de 

acordo com a Norma Técnica de georreferenciamento vigente ou a que lhe 

substituir;

I.V – Mídia digital contendo os seguintes arquivos digitais: planta (em 

formato .dwg ou.dxf), poligonal limpa (em formato .dwg ou .dxf e .kml ou 

.kmz), memorial descritivo (em formato PDF), e planilha de dados 

cartográficos (em formato .ODS);

I.VI – ART/CREA.

II – Reputa-se como justo e razoável o prazo alhures fixado, de acordo 

com o número e complexidade das peças, já somado eventual prazo para 

obtenção dos referidos documentos junto aos órgãos oficiais, sendo que, 

na hipótese de restar ultrapassado o prazo que assiste à parte autora 

para juntada dos documentos, deverá esta arcar com os ônus da 

preclusão.

III – Com o aporte de aludidos documentos, dê-se vistas a Fazenda Pública 

Estadual para manifestação no prazo legal, tal como pleiteado às fls. 332 

e, após, tornem os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9573 Nr: 437-58.2009.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tigrão Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A, Silviana 

Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Felix da Silva - 

OAB:7507, Ana Paula Sigarini Garcia - OAB:10.133, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627

 Vistos, etc.

Cumpra-se integralmente a sentença de fls. 1.224/1.225, sendo assim, 

certifique o trânsito em julgado e, após, INTIMEM-SE os exequentes para 

requerer o que de direito para prosseguimento do feito, consoante consta 

às fls. 1.225/verso, isto porque, a intimação certificada às fls. 1.226/1.227 

diz respeito apenas a prolação da sentença, sem qualquer 

impulsionamento para manifestação após o trânsito em julgado.

Decorrido o prazo que assiste ao exequente, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22360 Nr: 420-46.2014.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Bran de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues Carvalho - 

OAB:MT/6023-A

 Vistos.

Considerando a informação de fl. 299, OFICIE-SE o Cartório de Registro 

Civil da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, bem como, a Delegacia de 

Polícia daquela Comarca, solicitando cópia da certidão de óbito de Pedro 

Bran de Oliveira, tendo em vista que aportou, nesses autos, notícia de seu 

falecimento naquela localidade.

Com a resposta de aludidos expedientes e, sendo constatada o 

falecimento aventado nesses autos, desde já DECLARO EXTINTA a 

punibilidade de PEDRO BRAN DE OLIVEIRA, com fulcro no art. 107, inciso I, 

do CP, c/c o art. 62, do CPP.

Determino a Sra. Escrivã, que sejam feitas as baixas e anotações 

necessárias, em especial junto ao cartório distribuidor e, com o trânsito em 

julgado, arquive-se.

 Caso contrário, não obtendo respostas às diligências alhures e, nada 

restando comprovado quanto ao óbito do réu, certifique e dê-se vistas ao 

MPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20188 Nr: 480-87.2012.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurílio Aparecido Semensato, Florinda Marin 

Semensato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Geraldo Vozniak - 

OAB:12979/MT, Marcos Rogério Mendes - OAB:MT/16.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – Inicialmente, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar que às fls. 

170, onde se lê: “(...)CITE-SE pessoalmente a parte Caixa Econômica(...)”, 

LEIA-SE: “CITE-SE a parte requerida”;

II – Sendo assim, uma vez sanado o erro material na decisão de fls. 170, 

não há que se falar em citação da Caixa Econômica, nem mesmo 

deliberação quanto ao postulado de fls. 182/183, por não ser a Caixa 

Econômica parte no presente processo;

III – Na sequência, verificando que a requerida foi devidamente citada do 

pedido de habilitação, tendo se manifestado às fls. 172, DEFIRO a 

habilitação da herdeira do “de cujus” no polo ativo da demanda, 

prosseguindo a demanda em seus ulteriores termos;

IV – Por fim, sendo realizadas as devidas anotações na capa dos autos, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

informem nos autos se pretendem produzir outras provas, sob pena de 

preclusão e julgamento do feito no estado em que se encontra.

 Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9516 Nr: 328-44.2009.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Francisco de Castello Branco, Heloisa Maria 

Andrioli Castello Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2º Serviço Notarial e Registral de Jangada - 

MT, Rosana Maria de Almeida, Edson Marcos Melozzi, Angelo Carlos 

Maronezzi, Jocimar José de Almeida, Gleice Matos Maronezzi, ZM 

Comercial Agrícola Ltda, Monsanto do Brasil Ltda, Mario Lanza, Jurandir 

Bottega, Braz Mario Afonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Luiz Felipe Andreoli 

de Castello Branco - OAB:SP/247.708, Thais Luciana Morceli - 

OAB:MS/8.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane dos Santos Silva - 

OAB:17824-O, Fabiano Gavioli Fachini - OAB:5425-B/MT, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/O, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/O, Francisco Assis Dias de Freitas - 

OAB:5802/MT, Leandro Rafael Perius - OAB:MT 20.089-0, MARCELO 

PEREIRA DE LUCENA - OAB:16528, Mateus Menegon - 

OAB:MT/11.229-B, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - OAB:24888-O

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça INTIMEM-SE 

as partes para que, cientes do acórdão proferido nesses autos, requeiram 

o que de direito, isto no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Ultrapassado o aludido prazo e, nada sendo postulado, fica desde já 

autorizado o arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32579 Nr: 1396-14.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Pereira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 156, via 

malote digital, para a Comarca de Porto dos Gauchos/MT. Código de 

rastreabilidade: 81120183788818

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21663 Nr: 1033-03.2013.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Manfrin Benatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stemac S/A Grupo de Geradores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Manfrin Benatti - 

OAB:12.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Siqueira 

Castro - OAB:/RS 56.888-A, Daniely Neves Lauro - OAB:24285/O, 

Fábio Korenblum - OAB:/RS 92.135-A, Jucelino Adson de Souza 

Filho - OAB:122345-MG, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - 

OAB:MT/21.081

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte exequente para que, ciente do petitório de fls. 312/325, 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, mormente requerendo o que de 

direito, sob pena de preclusão.

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação, certifique e 

tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Tapurah
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61356 Nr: 32-62.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Tibirissá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIANE CARLOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para designar de data de audiência conciliatória para 

06 de fevereiro de 2019 ás 13h30m, promova-se a intimação da parte 

autora na pessoa de seu procurador e oficie-se ao Juízo Deprecado da 

Comarca de Lucas de Rio Verde, aos autos nº 2311-16.2018.811.0045 

código 154027 para cumprimento do ato de citação e intimação de 

audiência, servindo este como OFÍCIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63302 Nr: 1213-98.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça de fls. 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62396 Nr: 669-13.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBJETIVA AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMAR MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Matheus de Franca 

Guerra  -  OAB:MT0010082O,  Fernando Mascare l lo  - 

OAB:MT0011726O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora/exequente, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento do 

depósito da diligência, no valor de R$ 485,10, em favor do Oficial de 

Justiça Pamella Daiane Meinerz, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, em conformidade com o requerimento a fl. 16, sob 

pena de expedição de certidão de crédito em favor do Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 57633 Nr: 969-09.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSÉ BACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Noeli Alberti - OAB:OAB/MT 

4061, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130709 , WILLIAN ALEXANDRE 

BORTOLASSI - OAB:8410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça de fls. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61433 Nr: 105-34.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albari Fonseca, Eva Laura Magalhães Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte exequente, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento do 

depósito da diligência, no valor de R$ 123,00, em favor do Oficial de 

Justiça José Miguel da Paixão, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, em conformidade com o requerimento a fl. 24, sob 

pena de expedição de certidão de crédito em favor do Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 57052 Nr: 640-94.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIAS VITÓRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Krause & Krause Ltda - Me.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Ventura - OAB:88.268/RS, 

Larri Rodrigues Borges - OAB:47308/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça de fls. 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59517 Nr: 2044-83.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.W.R. Construtora Ltda ME, ARNOLD 

NICOLAS KRAUSE, WILLIAN ANDERSON KRAUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para ano prazo de 15 dias manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça de fls. 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 51980 Nr: 530-32.2016.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milenia Agrociencias S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:69001, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:OAB/SP 

76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para manifestar acerca da certidão da oficiala de justiça de fl. 

46, bem como para indicar o possível endereço que se localiza os veículos 

penhorados, com o devido recolhimento da diligência do oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60936 Nr: 2933-37.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nortox S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COGA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, ANDRE 

HENRIQUE GALVAN, GIOVANA PICCINI GALVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL - 

OAB:PR/5792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 
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BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora/exequente, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento do 

depósito da diligência, no valor de R$ 199,50 em favor do(a) Oficial de 

Justiça Pamella Daiane Meinerz, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, em conformidade com o requerimento a fl. 51, sob 

pena de expedição de certidão de crédito em favor do Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 57051 Nr: 639-12.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Rodrigues Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO DE PAZ 

ALARCÓN - OAB:37.007 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça de fls. 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60042 Nr: 2365-21.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Cesário Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765-A

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 

13/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 55882 Nr: 57-12.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Vicente Girardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora/exequente, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento do 

depósito da diligência, no valor de R$ 448,40, em favor do Oficial de 

Justiça Pamella Daiane Meinerz, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, em conformidade com o requerimento a fl. 25, sob 

pena de expedição de certidão de crédito em favor do Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62701 Nr: 842-37.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON BALDISSERA EPP, Everton 

Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MERENCIANO - 

OAB:35121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte exequente, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento do 

depósito da diligência, no valor de R$ 1.208,00, em favor do Oficial de 

Justiça José Miguel da Paixão, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, em conformidade com o requerimento a fl. 50, sob 

pena de expedição de certidão de crédito em favor do Oficial de justiça, 

bem como para manifestar acerca da certidão de fls. 50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62545 Nr: 754-96.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelso Balistieri, MARLENE TEREZINHA 

STOLARSKI BALISTIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora/exequente, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento do 

depósito da diligência, no valor de R$ 366,00, em favor do Oficial de 

Justiça José Miguel da Paixão, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, em conformidade com o requerimento a fl. 25, sob 

pena de expedição de certidão de crédito em favor do Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58875 Nr: 1642-02.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lirineu Carlos Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça de fls. 22

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63410 Nr: 1277-11.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:44.698 - MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora/exequente, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento do 

depósito da diligência, no valor de R$ 50,00, em favor do Oficial de Justiça 

Pamella Daiane Meinerz, devendo para tanto acessar o CPD – Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal 

de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos 

autos, em conformidade com o requerimento a fl. 18, sob pena de 

expedição de certidão de crédito em favor do Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62934 Nr: 985-26.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR SANTANA BONFIM, NEUZA SOUZA DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da certidão do 
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oficial de justiça de fls. 13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62545 Nr: 754-96.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelso Balistieri, MARLENE TEREZINHA 

STOLARSKI BALISTIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja desentranhado o mandado para nova tentantiva de cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61177 Nr: 3084-03.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DE ESPUMOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSO DEBIASI, CELSO DEBIASI, JANICE 

DEBIASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIZANDREA ANTONINI KOENIG - 

OAB:RS/26050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça de fls. 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62085 Nr: 490-79.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. M. CRED FACTORING FOMENTO MERCANTIL S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS GARCIA 

LTDA, EDSON GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO DAMIÃO VEIGA FILHO 

- OAB:PR/27.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da certidão expedida pela Central de Mandados, 

impulsiono os autos para o exequente manifestar, bem como para que 

apresente certidão atualizada do imóvel descrito na matrícula n. 6.838.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60042 Nr: 2365-21.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Cesário Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte exequente, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento do 

depósito da diligência, no valor de R$ 620,70, em favor do Oficial de 

Justiça Pamella Daiane Meinerz, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, em conformidade com o requerimento a fl. 15, sob 

pena de expedição de certidão de crédito em favor do Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61768 Nr: 278-58.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO BOMBARDIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BELONI TRICHES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS RICARDO DE OLIVEIRA 

GONÇALVES - OAB:55264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62277 Nr: 604-18.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genézio Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA ESMERALDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ziláudio Luiz Pereira - 

OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DECESARO 

GALEAZZI - OAB:5466

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente e executado, por meio 

de seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da 

certidão do oficial de justiça de fl. 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65801 Nr: 2728-71.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLB AGRONEGOCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVAN LEONARDO GETTEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte exequente, por seu 

procurador, para no prazo de 30 dias encaminhar a este Juízo a Cópia da 

Petição Inicial para instruir o ato citatório em carta precatória, vez que a 

peça não acompanhou a deprecada, sob pena de devolução a origem sem 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61672 Nr: 233-54.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albari Fonseca, ALBARI FONSECA 

TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento do 

depósito da diligência, no valor de R$ 123,00, em favor do Oficial de 

Justiça José Miguel da Paixão, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, em conformidade com o requerimento a fl.13, sob 

pena de expedição de certidão de crédito em favor do Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58317 Nr: 1338-03.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fenix Corretora Ltda-ME, Renato Menezes 

Perin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 
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OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de sua 

procuradora, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça de fl. 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58882 Nr: 1644-69.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADANM–SN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LQdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça de fls. 15.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 50302 Nr: 1716-27.2015.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO COZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147/MT, Renata Napuri - OAB:OAB/RS 73.380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A

 Processo n.º 1716-27.2015.811.0108 – CÓD. 50302.

Expeça-se novo mandado de busca e apreensão, registrando-se os 

referenciais de endereços indicados na petição acostada à fl. 344, nos 

termos da decisão acostada à fl 162.

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 26 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23592 Nr: 1456-57.2009.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAURI RUARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1456-57.2009.811.0108 – CÓD. 23592.

Constitui ônus do credor/exequente instruir o requerimento de 

cumprimento de sentença com o demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito [art. 524 do Código de Processo Civil]. Diante disto, intime-se o 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente memória de 

cálculo atualizada da dívida. Após, voltem-me os autos conclusos decisão.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 25 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 61115 Nr: 3045-06.2017.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3045-06.2017.811.0108 – CÓD. 61115.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda., em desfavor de Flávio de Sousa 

Agostinho.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a parte autora manifestou a intenção de não mais imprimir andamento 

aos atos do processo, revelando a ausência de interesse em obter a 

prestação jurisdicional. Por via de consequência, dado a ausência de 

necessidade de obter-se a anuência da parte adversa, visto que não 

ultimada a citação do réu [art. 485, § 4.º do Código de Processo Civil], 

considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é 

medida que se impõe.

Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento de desistência e, 

como consequência direta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a 

resolução de seu mérito.

INDEFIRO o pedido de desbloqueio do veículo e de comunicação ao 

SERASA, pois não subsiste decisão judicial impondo a inserção de 

restrição na base de dados do Renavam e/ou de inclusão do nome do 

requerido nos cadastros de proteção ao crédito.

Custas integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 24 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 63346 Nr: 1235-59.2018.811.0108

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1235-59.2018.811.0108 – CÓD. 63346.

a) certifique a escrivania a respeito da existência de eventual ação de 

inventário em que figure como ‘de cujus’ Valdinei de Oliveira Gonçalves. 

Na hipótese positiva, deverão ser acostadas aos autos deste processo as 

peças principais que instruem a ação, a fim de viabilizar a análise do 

pedido formulado pela autora;

b) expeça-se ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o 

objetivo de requisitar, no prazo de 10 (dez) dias, a remessa de 

informações sobre a existência de dependentes cadastrados, habilitados 

a receber vantagem e/ou benefícios em nome de Valdinei de Oliveira 

Gonçalves;

c) expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, com o objetivo de 

requisitar, no prazo de 10 (dez) dias, a remessa de informações sobre a 

existência de saldo credor, vinculado às contas de FGTS/PIS/PASEP em 

nome do ‘de cujus’.

d) após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 24 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 56090 Nr: 166-26.2017.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR FAVRETTO, DANIEL REUS LACINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVINO LUIZ BORTOLY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 8.347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093
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 Processo n.º 166-26.2017.811.0108.

Com fundamento no teor do art. 437, §1º do Código de Processo Civil, 

determino a intimação do requerido para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste sobre o conteúdo dos documentos juntados pelo 

requerente nas fls. 515/525 dos autos.

Proceda-se também a intimação das partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

apresentando de forma fundamentada a sua necessidade.

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 24 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23700 Nr: 1544-95.2009.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOAO JACOB SCHLEICHER, NERI OLEGINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MIGUEL CENCI, ÁLVARO ANDRÉ 

GOMES, ODENIR LUIZ ZANCANARO, CARMEN VANDERLEA GOMES, 

Osmar Tacca, Dirlei Maria Baretta Tacca, ZULMIRO LUIZ SABBI, LEANDRO 

GALVAN, João Carlos Tomasine, Leonilce Aparecida Moscibrocki 

Zancanaro, GIOVANA PICCINI GALVAN, RAQUEL CRISTINA COZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Monteiro Baggio - 

OAB:11430-A, IVAN CARLOS SANTORE - OAB:OAB/MT 6170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 Processo n.º 1544-95.2014.811.0108.

I – Proceda-se à intimação dos litisdenunciantes/requeridos Osmar Tacca 

e Dirlei Maria Baretta Tacca, Álvaro André Gomes e Carmem Vanderlea 

Gomes, através de seu advogado constituído, via DJe, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o conteúdo da contestação e 

documentos apresentados pelos litisdenunciados (fls. 659/694).

II – Proceda-se à intimação dos litisdenunciantes/requeridos Álvaro André 

Gomes e Carmem Vanderlea Gomes, através de seu advogado 

constituído, via DJe, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem sobre o conteúdo da certidão encartada na fl. 658 dos autos, 

e promovam a citação dos litisdenunciados Zulmiro Luiz Sabbi e João 

Carlos Tomazini [arts. 126 e 131, CPC/2015].

III – Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 24 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 22196 Nr: 86-43.2009.811.0108

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Dal Ross

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogerio Ferreira da Silva - 

OAB:MT 7868-A, Wilson Rodrigues de Freitas - OAB:12873

 Processo n.º 86-43.2009.811.0108.

Com efeito, levando-se em consideração o teor da certidão de óbito 

encartada na fl. 346 dos autos, DEFIRO a sucessão processual do réu 

Jorge Dal Ross pelo Espólio de Jorge Dal Ross, representado pelo 

inventariante Cláudio João Görgen (fl. 341), o que faço com fundamento 

no conteúdo do art. 108 e arts. 687 e 688, inciso II, todos do Código de 

Processo Civil/2015. Retifiquem-se os registros de autuação do processo, 

para fazer constar no polo passivo o Espólio de Jorge Dal Ross.

Proceda-se à citação do Espólio de Jorge Dal Ross, na pessoa do 

inventariante Jorge João Görgen, mediante a expedição de carta 

precatória à Comarca de Jataí/GO, registrando-se o referencial de 

endereço indicado na procuração juntada na fl. 333 dos autos, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código 

de Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do 

mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos 

do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial [art. 344 do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 24 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 58241 Nr: 1295-66.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON ALVIZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1295-66.2017.811.0108 – CÓD. 58241.

O fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor 

(IPVA) é a propriedade do bem (art. 2.º da Lei Estadual n.º 7.301/2000), 

sendo que a transferência de bem móvel se dá com a tradição (art. 1.226 

do Código Civil). Não sendo comprovada a transferência da propriedade, 

não há como eximir o proprietário da responsabilidade tributária [TJMT – 

Ap 49886/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 

31/08/2015].

 Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que não 

subsistem evidências mínimas que demonstrem a transferência da 

propriedade do veículo automotor (‘fumus boni iuris’). A verificação deste 

fato, na hipótese concreta, reclama/exige debate aprofundado sobre todo 

o conjunto de subsídios probatórios que circundam o fato – circunstância 

que se interpõe como obstáculo intransponível à concessão da tutela de 

urgência liminarmente.

Por via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do 

direito invocado (‘fumus boni iuris’), INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência (fls. 17/18).

Proceda-se à citação do réu Departamento de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso (DETRAN/MT) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil].

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 26 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 22673 Nr: 535-98.2009.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T BORTOLUCI DA SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Pereira, ELEN CRISTINA BONETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR BESKOW - OAB:MT 

16.586- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 Processo n.º 2009/184 – CÓD. 22673.

Considerando-se que o requerente, devidamente intimado, permaneceu 

inerte, deixando de depositar em juízo o valor dos honorários periciais, 

imprescindível para realização da prova pericial (fls. 85/87), operando-se 

a preclusão [art. 223 do Código de Processo Civil], DECRETO a perda da 

faculdade/direito de concretizar a produção da prova pericial.
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À míngua da existência de necessidade de se produzir outros meios de 

provas, DECLARO encerrada a instrução processual e determino a 

abertura de vista dos autos às partes, primeiramente ao requerente, para 

que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações 

finais.

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 25 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 51184 Nr: 145-84.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOZINO SANTANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3127-A

 (...) Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para o fim de:a) CONDENAR a empresa requerida no 

PAGAMENTO do valor total, desembolsado pelo requerente para construir 

a rede de eletrificação, equivalente a R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos 

reais), corrigido pelo INPC a partir do efetivo desembolso e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação;b) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Pelo 

princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código 

de Processo Civil], deverá arcar, o requerente, com 30% das custas 

processuais e a requerida com os demais 70% remanescentes. Com 

espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, 

CONDENO o requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, fixados na quantia de 10% do valor da causa, 

e, também, a requerida no pagamento de honorários de advogado, 

arbitrados na proporção de 10% do valor da condenação, 

considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por 

parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, 

vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de 

Processo Civil].Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas 

judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte 

adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]. 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 22064 Nr: 1166-76.2008.811.0108

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, 

EULINA JESUS DA SILVA, MAGNO PEREIRA DA SILVA, SILVIO PEREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

- OAB:14552-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1166-76.2008.811.0108.

 Segundo a norma de regência, a gratuidade da justiça compreende os 

emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da 

prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à 

efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no 

qual o benefício tenha sido concedido [art. 98, §1º, inciso IX do Código de 

Processo Civil]. Uma vez demonstrada a hipossuficiência da parte autora 

da ação, inclusive com concessão do benefício da gratuidade da justiça, 

considera-se desarrazoada a imposição de custeio dos emolumentos 

relativos ao registro do imóvel, o que se apresenta, inclusive, como 

mecanismo de obstrução ao princípio de acesso à Justiça [art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal].

Portanto, diante desta moldura, considerando-se o teor da petição juntada 

nas fls. 111/113 dos autos, em que o requerente informa o atendimento 

parcial das exigências apresentadas pela Oficial do Registro de Imóvel, 

DETERMINO a expedição de nova carta de adjudicação, na qual deverá 

constar expressamente a informação de que a parte autora está isenta do 

pagamento de emolumentos, visto que beneficiária da gratuidade da 

justiça, que a área adjudicada compreende 72,60ha e que a natureza da 

adjudicação é translativa, nos termos dos itens 6 e 8 da nota devolutiva 

encartada nas fls. 408/409 dos autos.

Intime-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 25 de outubro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 12001 Nr: 136-45.2004.811.0108

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIR CAETANO LAZAROTO, ADRIANE 

WARPECHOWSKI LAZAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAGLIARINI, DEONILDA BASSANEZI 

PAGLIARINI, ANTONIA BARCO MATHIUS, OLEGARIO MATHIUS, EDITE 

ROSSONI MATHIUS, IRMA MATHIUS DE OLIVEIRA, JOSE FERNANDO DE 

OLIVEIRA, ERASMO MATHIUS, ANA MARIA ORCELLI MATHIUS, NILVA 

MATHIUS VIEIRA, LORIVAL FRANCELINO VIEIRA, JAMIL MATHIUS, 

SILVANA KROMINSKI MATHIUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 5.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, FABIO JOSE MATEUS GUIMARÃES - 

OAB:OAB/MT 9722-A

 Processo n.º 136-45.2004.811.0108.

Proceda-se à intimação dos requerentes para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, apresentem o estudo cadastral realizado pelo Intermat – Instituto de 

Terras do Estado de Mato Grosso.

Com a juntada, proceda-se à intimação da Fazenda Pública Estadual, 

mediante a estrita observância do conteúdo normativo do art. 412, §§ 5.º, 

6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste.

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 25 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 51595 Nr: 346-76.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO P MONTOVA NETO E CIA LTDA ME, 

ANTONIO PEDRO MONTOVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 346-76.2016.811.0108.

 Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 
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das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 24 de outubro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24905 Nr: 1181-74.2010.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrícola Takahashi Ltda ME, Sergio Mamoru Takahashi, 

ELISA SATIE ODA TAKAHASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASF S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas do Nascimento Filho - 

OAB:4398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 8948

 Processo n.º 1181-74.2010.811.0108.

Efetivamente, segundo expressivo/signif icat ivo entendimento 

jurisprudencial, pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se a ideia, acerca do tema ‘sub 

judice’, de que a intimação, como regra geral, pode se efetivar em nome de 

qualquer um dos advogados constituídos, na hipótese da parte estar 

representada por mais de um procurador, exceto quando subsistir pedido 

expresso para que o ato de intimação se concretize em nome de um 

determinado profissional, especificamente, ou em nome de todos os 

advogados, pois “havendo mais de um advogado constituído nos autos, a 

intimação poderá ocorrer em nome de qualquer um ou de alguns deles, 

desde que ausente pedido expresso no sentido de que a intimação ocorra 

especificamente em nome de algum ou de todos eles. Precedentes do STJ 

e do STF” [STJ, HC n.º 452.618/SP, 5.ª Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 

j. 07/08/2018].

A não-observância da intimação de todos os advogados, quando existir 

pedido expresso, produz a invalidade do ato processual. Na hipótese 

concreta, foi formulado pedido, na impugnação aos embargos à execução, 

que visava que as intimações se realizassem em nome dos advogados 

Ulisses Rabaneda dos Santos e Francisco Anis Faiad. As intimações 

realizadas, contudo, se efetivaram somente em nome do advogado 

Francisco Anis Faiad. Por conseguinte, diante deste cenário, DETERMINO 

A RESTITUIÇÃO, à defesa da companhia embargada, do prazo para 

apresentação de contrarrazões de apelação.

Proceda-se a alteração dos dados e das informações relativas aos 

cadastros de advogados no processo, com o objetivo de atualizar os 

registros dos advogados que patrocinam os interesses da requerida em 

conformidade com a petição arquivada nas fls. 351/370 dos autos.

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 24 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 58366 Nr: 1364-98.2017.811.0108

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES ALBAN BERTONCELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR FAVRETTO, SILVINO LUIZ BORTOLY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1364-98.2017.811.0108.

Intime-se a embargante para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

declaração de hipossuficiência e cópia de sua última declaração de 

imposto de renda, ou comprove que se encontra abaixo da faixa de 

isenção, para fins de viabilizar a análise do pedido de concessão do 

benefício da justiça gratuita.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 24 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 22027 Nr: 1416-12.2008.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrícola Takahashi Ltda ME, Sergio Mamoru Takahashi, 

ELISA SATIE ODA TAKAHASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASF S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas do Nascimento Filho - 

OAB:4398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 8948

 Processo n.º 451/2008

Efetivamente, segundo expressivo/signif icat ivo entendimento 

jurisprudencial, pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se a ideia, acerca do tema ‘sub 

judice’, de que a intimação, como regra geral, pode se efetivar em nome de 

qualquer um dos advogados constituídos, na hipótese da parte estar 

representada por mais de um procurador, exceto quando subsistir pedido 

expresso para que o ato de intimação se concretize em nome de um 

determinado profissional, especificamente, ou em nome de todos os 

advogados, pois “havendo mais de um advogado constituído nos autos, a 

intimação poderá ocorrer em nome de qualquer um ou de alguns deles, 

desde que ausente pedido expresso no sentido de que a intimação ocorra 

especificamente em nome de algum ou de todos eles. Precedentes do STJ 

e do STF” [STJ, HC n.º 452.618/SP, 5.ª Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 

j. 07/08/2018].

A não-observância da intimação de todos os advogados, quando existir 

pedido expresso, produz a invalidade do ato processual. Na hipótese 

concreta, foi formulado pedido, na impugnação aos embargos à execução, 

que visava que as intimações se realizassem em nome dos advogados 

Ulisses Rabaneda dos Santos e Francisco Anis Faiad. As intimações 

realizadas, contudo, se efetivaram somente em nome do advogado 

Francisco Anis Faiad. Por conseguinte, diante deste cenário, DETERMINO 

A RESTITUIÇÃO, à defesa da companhia embargada, do prazo para 

apresentação de contrarrazões de apelação.

Proceda-se a alteração dos dados e das informações relativas aos 

cadastros de advogados no processo, com o objetivo de atualizar os 

registros dos advogados que patrocinam os interesses da requerida em 

conformidade com a petição arquivada nas fls. 392/355 e 457 dos autos.

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 24 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA LISTA DE JURADOS TEMPORADA DE 2019 - 

FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem, ou dele 

conhecimento tiverem, que torno público, nos termos do artigo 426 e 

seguintes do CPP, a Lista Geral dos Jurados para o ano de 2019, com a 

transcrição dos artigos 436 à 446 do CPP. Art. 436.

 * O Edital completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52155 Nr: 839-30.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PILATTI - OAB:33611 

SC, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT,  RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT, SULAMITA MARIANA TELLI BLOSS - OAB:14936 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimar o autor para 

querendo impugnar a contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35929 Nr: 1131-88.2008.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINA MENEGON ZAMONER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B, JULIANO GOULART MASET - OAB:MT 9742 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

dos documentos de fls. 69/70 (informa devolução dos valores a conta do 

Tesouro Nacional), bem como para querendo pugnar o que de direito no 

prazo de 15 dias, conforme determinado à fl. 64-v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61722 Nr: 842-43.2017.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT, AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ - OAB:OAB/MT 

22496-B

 Certifico e dou fé que intimo o autor para querendo impugnar a 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-62.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000029-62.2018.8.11.0085. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO SILVA 

VASCONCELOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Sem 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima 

facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam 

os jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Considerando o petitório de ID n. 14062808 e, ante ao fato 

do digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO 

o pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta 

bancária ora informada. INTIME-SE pessoalmente a parte autora acerca do 

levantamento dos valores ao douto causídico e, após, EXPEÇA-SE o 

competente Alvará. Sem custas. P.R.I.C. Considerando a desistência 

recursal, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, 25 de 

outubro de 2018. (assinado digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino Juiz de 

Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57846 Nr: 201-16.2016.811.0077

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hamilton Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente processo com o fito de intimar a parte autora para 

que proceda o pagamento da diligência do oficial de justiça, junto ao site 

do TJMT, referente a carta precatória encaminhada a comarca de 

Juara/MT com a finalidade de busca e apreensão do bem indicado na 

inicial.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105380 Nr: 523-92.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA JUSSARA AREND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifestar sobre a certidão do Cartório Distribuidor (ref 68).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105067 Nr: 369-74.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifestar sobre a certidão do Cartório Distribuidor (ref 75).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125860 Nr: 2642-21.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMES KING CARR DE MUZIO, MARIA TEREZA 

SANTOMAURO DE MUZIO, SAULO GERALDO DE OLIVEIRA, BENICIO 

BOEING, BRUNO BOEING, KELLI CRISTINA FERREIRA BOEING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO BASSANI, EVERTON 

BASSANI, RODRIGO BASSANI, EDUARDO BASSANI, ROSEMAR 

APARECIDA SINÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA PAULINA FERNANDES 

ROSA - OAB:OAB/MG 113.090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de INTIMAÇÃO, por meio de guia, emitida no 

Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

conforme provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108412 Nr: 43-80.2016.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO VICENTE FRIEDRICH, MARIA LUCIRENE 

APARECIDA DE SOUZA FRIEDRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT-4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DAMBROS 

- OAB:13154

 Intimar o Advogado da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de INTIMAÇÃO, por meio de guia, emitida no 

Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

conforme provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105065 Nr: 367-07.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILETE DOMINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifestar sobre a certidão do Cartório Distribuidor (ref 71).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105042 Nr: 361-97.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA FARIAS PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifestar sobre a certidão do Cartório Distribuidor (ref; 65).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105107 Nr: 383-58.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Roberto Martines Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifestar sobre a certidão do Cartório Distribuidor (ref 77).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105195 Nr: 428-62.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE LANGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifestar sobre a certidão do Cartório Distribuidor (ref. 70).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105113 Nr: 388-80.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Geska Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifestar sobre a certidão do Cartório Distribuidor (ref 77).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125165 Nr: 2285-41.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MKS ESPLANAGEM DE MADEIRAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:17544/O, PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHÃES - 

OAB:16244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

conforme provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105099 Nr: 380-06.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifestar sobre a certidão do Cartório Distribuidor (ref 78).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105083 Nr: 374-96.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOMAR JANDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de intimação , por meio de guia emitida no Portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

conforme provimento n. 07/2017-CGJ, devendo proceder a juntada nos 

autos de cópia da guia e comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105037 Nr: 359-30.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAÚDIA METZLER DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifestar sobre a certidão do Cartório Distribuidor (ref 71).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105190 Nr: 423-40.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Cardoso Teles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifestar sobre a certidão do Cartório Distribuidor (ref. 69).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105371 Nr: 514-33.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA DOS SANTOS JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifestar sobre a certidão do Cartório Distribuidor (ref 69).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118644 Nr: 2297-89.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA BRESSIANI NICOLAU 

DOS SANTOS - OAB:23758/MT, VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, impugnar a constestação de ref. 29, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113052 Nr: 1729-10.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANO TRINDADE DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARUICH HAMMOUD - 

OAB:8101

 Autos nº: 1729-10.2016.811.0102

Código nº: 113052

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face Giuliano Trindade de Sousa, imputando-lhe em tese, a 

prática dos delitos tipificados no artigo 240, caput e artigo 240-A, caput, 

do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O acusado teve sua prisão decretada no dia 14/10/2016, com base no 

artigo 312 do CPP, uma vez que deixou de comparecer na ação penal, 

furtando-se da aplicação da lei (pág. 207/208).

O Mandado de Prisão foi cumprido no dia 05/11/2018, na comarca de 

Aparecida de Goiânia/GO (pág. 255/258).

Assim, DETERMINO que se EXPEÇA, com urgência, Carta Precatória à 

Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, informando do cumprimento do 

Mandado de Prisão pela Delegacia de Capturas de Aparecida de 

Goiânia/GO, instruindo-a com cópias do próprio mandado e da decisão que 

decretou a prisão preventiva de GIULIANO TRINDADE DE SOUSA, além 

dos documentos atinentes ao cumprimento do mandado de prisão.

CIÊNCIA ao Ministério Público

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

DETERMINO QUE SIRVA CÓPIA DA PRESENTE COMO 

MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA no que couber.

Após, venham os autos conclusos para análise do pedido de revogação 

da prisão preventiva.

Vera/MT, 06 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126169 Nr: 2777-33.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LHBLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2777-33.2018.811.0102

 Código n°: 126169

Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora apresentou a 

petição inicial sem os respectivos documentos referidos nas alegações, 

assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente os seus documentos de identificação, bem como a certidão de 

nascimento do infante, declaração de hipossuficiência e a cópia do acordo 

mencionado, sob pena de cancelamento da distribuição (artigo 290 do 

CPC).

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

conclusos.

Fornecidos os referidos documentos, ABRA-SE vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 06 de Novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122806 Nr: 1251-31.2018.811.0102

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIONES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA, PAULO 
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PINTO DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANONIA W. DA PAZ BISPO - 

OAB:22.061/O, DOUGLAS C DE ANUNCIAÇÃO - OAB:19.125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação juntada aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116152 Nr: 1270-71.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONISIO ERI BUFFON, FABIANO GAVIOLI 

FACHINI, CRISTIANE BUFFON GAVIOLI FACHINI, MARIA SOLECI BUFFON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Barbara Bastos Sergio do 

Nascimento - OAB:176.286, DAVID ANTUNES DAVID - OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824, DAIANE DOS SANTOS SILVA - OAB:MT/17824, FABIANO 

GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - 

OAB:11032, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/O, LEANDRO 

RAFAEL PERIUS - OAB:20089, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20089/O, MATEUS MENEGON - OAB:11.229-B, THOMAS GERSON 

RIBEIRO LEAL - OAB:OAB/MT 24.888-O

 Intimar os advogados das partes requeridas para, no prazo de 10 

(dez)dias, informarem dados bancários (número e nome do banco, número 

da conta corrente e da agência) e CPF do titular da conta, para posterior 

transferência dos valores, conforme decisão de ref. 95.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109204 Nr: 287-09.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 Autos n. 287-09.2016. 811.0102

Código n. 109204

Vistos.

Cuida-se de ação pelo rito comum, proposta por EMERSON PENA FIEL em 

face de EMANIELY FLORÊNCIO PENA FIEL e SOFIA FLORÊNCIO PENA 

FIEL, neste ato representados pela genitora Rosana Florêncio Oliveira, 

objetivando a revisão da pensão alimentícia.

 Na ocasião da audiência de conciliação realizada no dia 03/10/2018 (Ref. 

107), onde se fez presente o representante do órgão ministerial, bem 

como da Defensoria Pública, e advogado da parte requerida, as partes 

acordaram amigavelmente o objeto da presente ação.

Os direitos dos menores encontram-se suficientemente preservados, 

razão pela qual, a homologação do acordo é medida que se impõe, pois, 

os termos da transação não são contrários ao direito.

Diante disso, HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo de vontades realizado, pelo que JULGO EXTINTO o 

feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, passando a fazer parte integrante 

da presente sentença, o acordo de Ref. 107 por preservar 

suficientemente o interesse das partes, mormente dos menores 

envolvidos.

Tendo em vista a atuação proporcional da causa como defensor dativo, 

reduzo os honorários advocatícios arbitrados à ref.66, os quais seguem 

no montante de 03 URH. EXPEÇA-SE certidão de crédito em favor do 

Dr.DOUGLAS SILVAS DE PÁDUA ALVES – OAB/MT 19984/O, para 

recebimento dos honorários junto ao Estado de Mato Grosso (item 1.12.4 

da CNGC; AgRg-REsp 1451034/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª 

Turma, DJe 19/08/2014).

Sem custas, vez que foi concedida Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautela.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Vera/MT, 24 de Outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-34.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DRIELI APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000118-34.2018.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO 

VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2019 Hora: 10:20 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 7 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000047-32.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERREIRA DO CARMO (EXECUTADO)

 

Autos nº: 1000047-32.2018.8.11.0102 Vistos etc. CITE-SE a parte 

executada para o pagamento da dívida constante do pedido inicial, em 03 

(três) dias, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 829, caput, do CPC/2015), sob pena de penhora de tantos bens 

quantos bastem para garantia do débito e seus acréscimos. Não havendo 

pagamento, o Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado 

deverá proceder de imediato à penhora de bens, proceder à avaliação dos 

bens, devendo a avaliação a ser realizada pelo Oficial de Justiça conter 

todos os elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor 

(art. 829, § 1º c/c art. 870 do Novo Código de Processo Civil - Lei nº 

13.105/2015). Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o 

cônjuge da parte executada. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência 

de conciliação, e INTIME-SE a parte executada para comparecer à 

audiência designada, quando poderá oferecer embargos, por escrito ou 

verbalmente (art. 53, § 1º da Lei 9.099/95). Não apresentados os 

embargos em audiência, ou julgados improcedentes, manifeste-se a parte 

exequente no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do § 3º do art. 53 da lei 

nº 9.099/95. Se a parte executada optar pelo parcelamento previsto no 

artigo 916 do CPC/2015, manifeste–se a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, vindo em conclusão a seguir. O oficial de justiça, não 

encontrando a parte executada para citá-la, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, de preferência aqueles 

eventualmente indicados pela parte exequente, devendo, ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar a mesma duas 

vezes em dias distintos, de tudo certificando no mandado (artigo 830, §1º 

do CPC/2015). Ficam os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por 

cento) do valor do crédito executado, na forma do art. 827, caput, do 

CPC/2015. Em caso de pagamento integral do valor indicado na inicial, no 

prazo citado no item 1 acima, os honorários advocatícios são devidos pela 

metade (art. 827, §1º, CPC/2015). Inexistindo bens penhoráveis, 

remetam-se os autos conclusos para sentença de extinção (art. 53, § 4º, 

Lei nº 9.099/1995), caso em que os documentos que instruem a inicial 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 507 de 509



deverão ser devolvidos à parte autora. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera-MT, 16 de agosto de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-10.2013.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

T J T SUPERMERCADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA RODRIGUES BARBOSA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

8010017-10.2013.8.11.0102. REQUERENTE: T J T SUPERMERCADOS LTDA 

- ME REQUERIDO: MARIA CRISTINA RODRIGUES BARBOSA Vistos etc. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Antes de apreciar o mérito, necessário se faz analisar as preliminares 

alegadas pelo réu. Nessa quadra, vejo que merece acolhida a alegação de 

prescrição. Em que pese não tenha o autor informado em sua exordial com 

clareza a pretensão – se ação de cobrança ou execução de título 

extrajudicial – em uma análise do contexto, vê-se que se cuida de 

execução de título extrajudicial, considerando que a petição inicial não 

indica a causa debendi da emissão do título. É certo que, violado o direito, 

nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos 

prazos que a lei prevê. In casu, verifica-se que a nota promissória (ID n° 

5651812) foi emitida com vencimento previsto para o dia 10/01/2009. 

Porém, a presente ação foi ajuizada apenas no dia 07/03/2013, quando já 

havia transcorrido o prazo prescricional de 03 anos, de acordo com o art. 

70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra. RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – PROVIMENTO PARCIAL – EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO 

TRIENAL – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – 

POSSIBILIDADE – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem que tenha o agravante 

convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a 

retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a 

decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a 

divergência. (AgR 162713/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/11/2015, 

Publicado no DJE 27/11/2015). Assim, forçoso reconhecer, no caso, a 

ocorrência da prescrição. Isto posto, nos termos do artigo 487, inciso II do 

CPC, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente execução de título 

extrajudicial. Deixo de condenar o vencido no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 55, caput, da Lei n° 9.099/95). 

Autorizo o desentranhamento dos documentos juntados e a substituição 

por cópias. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas de 

praxe. Publique-se. Registre-Se. Intime-Se. Vera/MT, 16 de agosto de 

2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010016-88.2014.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

PLUMA SUPERMERCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI OAB - MT13117/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZELI DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DECISÃO Processo: 

8010016-88.2014.8.11.0102. EXEQUENTE: PLUMA SUPERMERCADOS 

LTDA - EPP EXECUTADO: ZELI DA SILVA Vistos, etc. Diante da certidão 

retro, intime-se pessoalmente o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob de extinção, 

nos termos do artigo 485, §§ 1º do CPC c/c artigo 51, §1º, da Lei 9.099/95. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Vera-MT, 08 de agosto de 2018. 

(assinado eletronicamente) Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010005-25.2015.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

PLUMA SUPERMERCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI OAB - MT13117/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIELSON HOLANDA CAVALCANTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DECISÃO Processo: 

8010005-25.2015.8.11.0102. EXEQUENTE: PLUMA SUPERMERCADOS 

LTDA - EPP EXECUTADO: ELIELSON HOLANDA CAVALCANTE Vistos, etc. 

Diante da certidão retro, intime-se pessoalmente o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

sob de extinção, nos termos do artigo 485, §§ 1º do CPC c/c artigo 51, §1º 

da Lei 9.099/95. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Vera-MT, 08 de 

agosto de 2018. (assinado eletronicamente) Adalto Quintino da Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000039-55.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE PEIXOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIA BENITES VERA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DECISÃO Processo: 

1000039-55.2018.8.11.0102. EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE 

PEIXOTO EXECUTADO: EUGENIA BENITES VERA Vistos, etc. CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescida das custas processuais e honorários advocatícios 

(artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de penhora de tantos bens 

quantos bastem para a garantia do débito e seus acréscimos. Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e sua avaliação, 

devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter todos os 

elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, INTIMANDO 

na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 1° c/c artigo 

870 e ss. do CPC/2015). Lembrando que, recaindo a penhora sobre bens 

móveis, deverá o meirinho indagar ao executado acerca de sua 

propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, descrevendo o real estado 

de conservação do bem e outras informações complementares que 

entender pertinentes. Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem 

imóvel, deverá o Senhor Oficial de Justiça proceder à constatação a fim 

de apurar se tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o 

cônjuge (artigo 842 do CPC/2015). O oficial de justiça, não encontrando a 

parte executada para citá-la, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar as mesmas duas vezes em dias distintos, 

de tudo certificando no mandado (artigo 830, § 1° do CPC/2015). Na forma 

do artigo 840, inciso II, § 1° do CPC/2015, efetuada a penhora de bem 

móvel, fica o exequente nomeado como depositário dos mesmos, devendo 

conservá-los e manter a guarda dos mesmos. Indicado para penhora bem 

imóvel lavre-se o competente termo nos autos, cabendo à parte exequente 

providenciar, para presunção absoluta de conhecimento de terceiros, o 

respectivo registro no ofício imobiliário, mediante a apresentação de 

certidão de inteiro teor do ato e independentemente de mandado judicial, 

na forma do artigo 844 do CPC/2015. CONSIGNE-SE no mandado a 

faculdade conferida aos devedores contida no artigo 916 CPC/2015. FIXO 

os honorários advocatícios em de 10% do valor da causa, in verbis artigo 

827 do CPC/2015. Para o caso de integral pagamento da dívida, no prazo 

de três dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela metade (§ 1° 

artigo 827 do CPC/2015). Caso haja pagamento, diga a parte exequente em 

05 (cinco) dias, ficando ciente que a inércia implicará em presunção de 

quitação e extinção da execução. Caso não haja pagamento ou não sejam 

encontrados bens passíveis de penhora, façam-me os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora online. Por fim, defiro ao exequente os 

benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Vera-MT, 08 de agosto de 2018. 

(assinado eletronicamente) Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS 
 
 

EDITAL Nº. 016/2018-DF 
 
 
O DOUTOR PEDRO DAVI BENETTI, MM Juiz de Direito e Diretor Foro desta Comarca de 
Campo Novo do Parecis/MT, no uso de suas atribuições legais. 
 
CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos de Pedido de Abertura de Processo Seletivo 
para Credenciamento de Profissional na Área de Fisioterapia da Comarca de Campo Novo do 
Parecis, Pedido nº. 1274/VDG – CIA. 0063010-11.2018.8.11.0000, que autorizou a realização do 
processo seletivo; 
 
CONSIDERANDO o teor do Edital 015/2018/DF – DJE 10322/2018, que Tornou Público a 
abertura do Processo Seletivo para Credenciamento de Profissional na Área de Fisioterapeuta 
(Pessoa Física) da Comarca de Campo Novo do Parecis,  cujo procedimento o bedecerá às 
regras estabelecidas neste edital, obedecendo aos termos do Provimento nº. 16/2016-CM de 
27.07.2016; 
 
TORNA PÚBLICO as INSCRIÇÕES DEFERIDAS e o RESULTADO PRELIMINAR do II 
Processo Seletivo para análise de currículo na área de Fisioterapia, mediante as condições 
estabelecidas no Edital 015/2018/DF, disponibilizado em 22.08.2018 DJE n.º 10322/2018. 
 
1. DA AVALIAÇÃO DOS INSCRITOS 
 
Candidatos ao credenciamento de Fisioterapeuta: 
 
• CANDIDATO(A): 
 
Anneliese de Avila Del Barco 
 
CPF: 889.601.451-49 – RG: 1026323.3-SSP/MT 
Filiação: Silvio Guerra Del Barco e Inez de Avila Del Barco 
Endereço: Av. Minas Gerais, 2101, Casa 4, Bairro Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis. 
 
Da documentação: 
Documentação exigida completa nos termos do Edital 015/2018/DF (DJE: 10322/2018). 
 
Situação: Classificada. 
 
Da pontuação: 
Item 6.1.1 – Tempo de serviço público: 09(nove) anos e 07(sete) meses  = Total de 2,00 pontos. 
 
Item 6.1.2 – Tempo de serviço público excedente contado como Experiência Profissional: 07 
(nove) anos e 07(sete) meses   = Total de 3,00 pontos. 
 
Item 6.1.3 alínea “f” – Título de especialização em área não específica (...)         = 
Total de 1,00 pontos. 
 
Item 6.1.3 alínea “g” – Participação em congressos, seminários (...)      = Total de 0,75 pontos. 
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• Soma total de 6,75 pontos. 
 
 
• CANDIDATO(A): 
 
Fernanda Dias Sancoré 
 
CPF: 024.839.331-65 – RG: 2071555-2-SSP/MT 
Filiação: Oliveira Sancore e Angela Hosana Dias Sancore 
Endereço: Rua Canarinho s/nº – Bairro Jardim das Palmeiras – Campo Novo do Parecis-MT. 
 
Da documentação: 
Documentação exigida completa nos termos do Edital 015/2018/DF (DJE: 10322/2018). 
 
Não apresentou cópia autenticada do diploma de curso superior em Fisioterapia, apenas o atestado 
de conclusão de curso e não apresentou certidão negativa expedida pelo Conselho Regional 
correspondente a profissão, pois ambos estão em tramitação. 
 
Não apresentou documentos para comprova tempo de serviço, experiência profissional e 
participação em congressos, seminários  (..) 
 
 
Situação: Classificada. 
 
 
 
• CANDIDATO(A):  
 
Joanice Zaminhan 
 
CPF: 023.137.219-14 – RG: 12R2995657-SSP/SC 
Filiação: Antonio Rosario Zaminhan  e Joana Persice Zaminhan  
Endereço: Travessa D1, n.º 54NE – Centro – Campo Novo do Parecis-MT. 
 
Da documentação: 
Documentação exigida completa nos termos do Edital 015/2018/DF (DJE: 10322/2018). 
 
Apresentou documentos para comprovar tempo de serviço, experiências inferiores há um ano  
(..) 
 
Situação: Classificada. 
 
Da pontuação: 
 
Item 6.1.3 alínea “e” – Título de especialização em área específica (...) = Total de 1,00 pontos. 
 
Item 6.1.3 alínea “g” – Participação em congressos, seminários (...)     = Total de 2,25 pontos.  
 
 
• Soma total de 3,25 pontos. 
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2. DO RESULTADO FINAL PARA O CARGO DE FISIOTERAPEUTA 

 
Classificação Nome Pontuação 

1 Annaliese de Avila Del Barco 6,75 
 

2 Joanice Zaminhan 
 

3,25 

3 Fernanda Dias Sancoré 
 

0,00 

 
 
3. DO RECURSO 
 
A) O candidato(a) que pretender interpor recurso em relação à Classificação Final deverá 
apresentá-lo nos dias 12 e 13.11.2018, utilizando o endereço eletrônico do Fórum desta Comarca: 
camponovo.parecis@tjmt.jus.br ou no Protocolo Geral da Comarca de Campo Novo do 
Parecis/MT, com fundamentação de forma clara, objetiva e consistente; 
B) O recurso interposto fora do prazo não será conhecido, sendo considerada, para tanto, a 
data da interposição no endereço indicado acima ou no Protocolo Geral desta Comarca; 
C) Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo de credenciamento serão 
analisado e decididos pela Comissão designada pelo Juiz Diretor do Foro desta Comarca; 
D) Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso de recurso ou de resultado 
final definitivo; 
E) E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital, que afixado no lugar de costume e publicado na forma da 
Lei. Eu ,Valdenice Cândida da Silva, Gestora Geral de 2ª Entrância, o fiz digitar e subscrevi. 

 
Campo Novo do Parecis/MT, 07 de novembro de 2018 

 
 

Pedro Davi Benetti 
Juiz de Direito e Diretor do Fórum 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE JUSCIMEIRA 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DOS JURADOS PARA O ANO DE 2019-2021 
 
O(A) Doutor(a) Alcindo Peres da Rosa Juiz(a) de Direito e Presidente do Tribunal do  Júri  da  
Comarca de Juscimeira-MT  , na forma da lei etc. 
 
F A Z  S A B E R ,  a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, 
neste Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, foram alistados para compor o Corpo de 
Jurados do ano de 2018/2021 , nos termos do artigo 439 do Código de Processo Penal, os cidadãos 
abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para reuniões periódicas do Tribunal do Júri: 

             
1. ADEVAILTO ALVES DE SOUZA – FISCAL DA USINA 
2. ADRIANA CRISTINA ARANTES – CAMAREIRA- HOTEL MARIAH  
3. ADRIANA  MARINHO BATISTA - VENDEDORA 
4. ADRIANE EDIANES ROIESK – PROFESSORA-JUSC. 
5. ADRIANA PEREIRA DE OLIVEIRA – AUTONOMA  
6. ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS – SECRETARIA DE LIMPEZA 
7. ALESSANDRA LIRA RIBEIRO - FUNC. PUBLICA  MUN. JUSC  
8. ALICE SALES DA SILVA – DO LAR 
9. ANA CLAUDIA PEREIRA – FUNC. HOTEL MARIAH 
10. ANA EULICE OLIVEIRA- PECUARISTA 
11. ANDRE MOURA JUNIOR -PROFESSOR 
12. APARECIDA CRISTINA MARTINS – SERVIDORA PUB. MUN 
13. ARACY MARIA DOS SANTOS – PROFESSORA JUSC. 
14. ATAIDE MARCOS DE ARRUDA – SERV. GERAIS 
15. BRUNA RAFAELA FONTANELI – ENFERMEIRA 
16. CLAUDINEIA REGINA MARTINS SANTOS- SERV.PUB. 
17. CAISLA CRISTINA BORGES DA SILVA - ESTUDANTE 
18. CARMEM SILVA SANTANA – PROFESSORA - CRECHE 
19. CÁSSIA SIMONE ARRAES - PROFESSORA 
20. CLEONICE ALVES DA SILVA “NICE” – DO LAR 
21. CLAUDIA MARIA BRUSTOLIN - SITIANTE 
22. CLÁUDIA OLIVEIRA DOS ANJOS - PROFESSORA 
23. CELIO PINHEIRO DE MATOS - 
24. CRISTIANE ZANATA - SECRETÁRIA 
25. CRISTIAN FIGUEIRA MORAES RESENDE- ESTUDANTE 
26. DÁRIO FERREIRA DA CRUZ - FUNC. PUBLICO MUN. JUSC 
27. DAIHANE XAVIER MARQUES- VENDEDORA 
28. DAYANE DAISY OLINDA NASCIMENTO – VENDEDORA 
29. DALVA DE OLIVEIRA CASTRO – PROFESSORA-SANTA ELVIRA 
30. DERALDO FREITAS DA SILVA- FUNC.COMAJUL 
31. DILEUZA MARTINS DA COSTA - MANICURI 
32. DILMA MARIA COELHO – PROFESSORA 
33. DINAI ARAÚJO  CHAVES – SERV. PUB. MUN. 
34. DANIEL MARINHO RIBEIRO - APOSENTADO 
35. EDICARLOS  RODRIGUES PASSOS - AUTÔNOMO 
36. EDILEUZA SILVA RAMOS – COMERCIANTE 
37. EDINALDO BATISTA FERREIRA-NALDO – FUNC. PUB.MUN. 
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38. ELAINE MARIA ROIESK - AUTÔNOMA 
39. ELIENE SANDRA DA SILVA – SERV. MUN. IRENÓPOLIS  
40. ELIETE DE SOUZA SILVA – FUN. PAROQUIA BOM JESUS 
41. ELIOFÁBIA MENEZES FRANÇA - PROFESSORA 
42. ELIZEIDE RAPHANHIN DA SILVA - PROFESSORA 
43. ELZANIR APARECIDA BORGES – SERV. MUN. 
44. ERIKA FUJII AMARAL -  COMERCIANTE 
45. FABIANA KELCIA DE CASTRO – SERV.PUB.ESTADUAL 
46. FELIPE JORDANY LOPES MASCARENHAS- RUA DOIS IRMÃOS 
47. FERNANDO FONTANELI – PROFESSOR MUN. 
48. FRANCISCO JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA – FISCAL –USINA 
49. GABRIELLY VICTÓRIA PACHECO SOUZA  -ESTUDANTE 
50. HERLONES WUILLES DOS SANTOS – PROFESSOR 
51. INGUIDA GIANI RIBEIRO DA COSTA – SERV. PUB. MUN. 
52. ILDA GOMES GONÇALVES DOS SANTOS - VENDEDORA 
53. JAQUELINE FERREIRA CHAVES – SERV. MUN. IRENÓPOLIS 
54. JOÃO BATISTA QUEIRÓZ - COMERCIANTE 
55. JOSÉ JOÃO MARIN - PROFESSOR  
56. JOSÉ APARECIDO ROMERO- SERV.PUB.MUN. 
57. JOSÉ JUNIOR ALVES - CONTADOR 
58. JOSÉ CÂNDIDO DA COSTA - SITIANTE 
59. JOSÉ CARLOS SOUZA COSTA - FUNC. PUBLICO MUN. JUSC 
60. JOSÉ WILSON RODRIGUES - COMERCIANTE 
61. JOSUEL CARVALHO BARBOSA – GERENTE SICRED 
62. JOSILENE BEZERRA COIMBRA – SERV.PUB.MUN. 
63. JOSIMARA CARDOSO- CREAS 
64. JULIANE ELIDE LESEUX – ESTUDANTE 
65. JULIO RAFAEL SOARES ANJOS - ESTUDANTE 
66. JUNIOR CESAR GOMES SILVA- SERV.PUB.MUN. 
67. JUCELIA FREITAS DA SILVA – PROFESSORA 
68. LUCIA DIVINA RODOVALHO - ENFERMEIRA 
69. KARLA NAYARA LOURENÇO DE ANDRADE – DO LAR 
70. KEILA SILVA PANIAGO – SERV. CAMARA MUN. 
71. KEROLAYNE  DOS SANTOS BARROS- SERV.PUB.MUN. 
72. KEROLAYNNE LUANNA LOPES LACERDA SILVA- VENDEDORA 
73. LAYSLA LAISA MARIN - ESTUDANTE 
74. LEDA MÁRCIA DE SOUZA ARRAES OLIVEIRA - PROFESSORA 
75. LEOMAR MARIA DUARTE SILVA – DO LAR 
76. LEONICE MATHEUS BARBOSA – FUNC. PUB. MUN 
77. LIDIANE ANGELICA DOS ANJOS CARVALHO – DO LAR 
78. LINDIMARCIA PEREIRA DOS SANTOS- SRVIDORA MUNICIPAL 
79. LUCAS VINICIUS MONÇÃO FRANÇA-CREAS 
80. LUANA KETLE PEREIRA DE SOUZA GARCIA - PROFESSORA 
81. LUCELENA GONÇALVES DA MATA – DO LAR 
82. LUCIELENA OLIVEIRA FRANCO QUEIRÓZ – DO LAR 
83. LUZIA ALEXANDRE DOS SANTOS- ENFERMEIRA 
84. LUIZ ARMANDO FREITAS BOLONHESE - ESTUDANTE 
85. MARIA APARECIDA AGUIAR OLIVEIRA – SERV.PUB.MUN 
86. MARIA APARECIDA VIEIRA DE ALMEIDA – DO LAR 
87. MARIA APARECIDA VIEIRA DE QUEIROZ – COMERCIANTE 
88. MARIA GENI MACHADO - PROFESSORA 
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89. MARIO RIBEIRO DE SOUZA – COMERCIANTE 
90. MARLU MACHADO DO COUTO - CRAS 
91. MATHEUS NONATO ARRAES - AUTONOMO 
92. MAURÍCIO FAGUNDES SILVA - COMERCIÁRIO 
93. MAIKELLE PEREIRA DA SILVA – FUNC. ESTUDANTE 
94. MEIRE CARDOSO DE SOUSA- PROFESSORA-SANTA ELVIRA 
95. MOISÉS LODUGERIO SOARES DA SILVA- MECANICO DA USINA 
96. MONNY VINICIA MURILA DE MENEZES – SERV. PUB.MUN. 
97. MUNILA SILVA MARTINS - SECRETÁRIA  
100.NAILCE MACHADO- AUTÔNOMA 

        101.NATALIA CALTRO BEZERRA COSTA - PROFESSORA 
        102.NEIDEMAR SANTOS DE OLIVEIRA – FUNC. PUB. MUN 
        103.NELIA ANGELICA DE ARAÚJO – ENFERMEIRA 

104. NEUTON SODRE MASCARENHAS JUNIOR – SERV.PUB.MUN. 
105. NELSON TAVEIRA FILHO – FUNC. PUB. MUN. 
106. NILZA QUEIROZ MOLATO – DO LAR 
107. ODAIR ALVES BATISTA – FUNC. PUB. MUN 

       108 ONOFRE MARCOS - - APOSENTADO 
       109. PAULETTE MARTINS DA SILVA DOURADO 
       110. PEDRO AUGUSTO RICARDO MARCOS - ESTUDANTE 
       111. PAULO FRANCO DE CASTRO – PECUARISTA 
       112. PAMELA FLORIS DA SILVA – PROFESSORA 
       113. RAFAEL MARINHO DA SILVA 
       114. REGINALDO GONÇALVES DOS SANTOS 

115. RENATA DOS ANJOS BARBOSA- COMERCIANTE 
       116. RICARDO MASCARENHAS CORREIA - MOTORISTA 
       117. RODRIGO AMARAL DOS ANJOS- ESTUDANTE 
       118. ROSELIA CARLOTTO MENDONÇA 
       119. RONALDO LOPES DE CARVALHO 
       120. ROSIMEIRE FERRAZ OLIVEIRA – CONTABILISTA 

        121. ROSINEI ROSINEI RODRIGUES CAMPOS - CABELEIREIRA 
        122. SANDRA LÚCIA CABRAL SILVA 
        123. SILENE SILVA FREITAS FLORENTINO 
        124. SONIA ZAGO CARDOSO – FUNC. PUBLICA - IRENÓPOLIS 

125. SUELY SANTANA DE OLIVEIRA – ESCRITURÁRIA - COMAJUL 
126. TATIANE OLIVEIRA ASSIS MASCARENHAS – SERV. PUB.ESTADUAL 
127. TATIANE RIBEIRO BARBOSA MARQUES PAES - CRAS 
128. TATIANE CAMPOS MASCARENHAS - PSICOLOGA 
129. THAIS FERNANDA SANTANA ARAÚJO – GERENTE TOQUE ESPECIAL 
130. THAIS NAYARA DE MATOS ALMEIDA - ENFERMEIRA 
131. VALMIR  JOSÉ DOS SANTOS - PROFESSOR 
132. VALDINÉIA DOURADO DE SOUZA-NÉIA – AGENTE DE SAÚDE 
133. VANUZA FREITAS DA SILVA – COMERCIARIA 
134. VICTOR HUGO PEROTTI GUSMÃO- ESTUDANTE  
135. YASMIM ALICE OSSUNA DE SOUSA CRUZ – FARMACEUTICA 
 

 

                
Eu,.Lucilene Soares Paniago Mascarenhas, que o digitei. 
 
Juscimeira-MT, 06 de novembro de 2018. 
 
Alcindo Peres da Rosa 
Juiz(a) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE 
 
 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA LISTA DE JURADOS TEMPORADA DE 2019 
 

O Doutor Jean Paulo Leão Rufino, MM. Juiz de Direito da Vara Única desta Comarca de Terra Nova 
do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições e na forma da lei, etc. FAZ SABER a 
todos quanto o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que torno público, nos termos 
do artigo 426 e seguintes do CPP, a Lista Geral dos Jurados para o ano de 2019, com a transcrição dos 
artigos 436 à 446 do CPP. Art. 436.  O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 
cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade. § 1o  Nenhum cidadão poderá ser 
excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, 
profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. § 2o  A recusa injustificada ao 
serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de 
acordo com a condição econômica do jurado. Art. 437.  Estão isentos do serviço do júri: I – o 
Presidente da República e os Ministros de Estado; II – os Governadores e seus respectivos Secretários; 
III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras Distrital e 
Municipais; IV – os Prefeitos Municipais; V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da 
Defensoria Pública; VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 
Pública; VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública; VIII – os militares em 
serviço ativo; IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa; X – aqueles 
que o requererem, demonstrando justo impedimento. Art. 438.  A recusa ao serviço do júri fundada em 
convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena 
de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. § 1o  Entende-se por 
serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou 
mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade 
conveniada para esses fins. § 2o  O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade. Art. 439.  O exercício efetivo da função de jurado constituirá 
serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em 
caso de crime comum, até o julgamento definitivo. Art. 440.  Constitui também direito do jurado, na 
condição do art. 439 deste Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e 
no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção 
funcional ou remoção voluntária. Art.441.  Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do 
jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. Art. 442.  Ao jurado que, sem causa legítima, deixar 
de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente será 
aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição 
econômica. Art. 443.  Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente 
comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos 
jurados. Art. 444.  O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, 
consignada na ata dos trabalhos. Art. 445.  O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, 
será responsável criminalmente n os mesmos termos em que o são os juízes togados.Art.446  Aos 
suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas 
e à equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código.  
 

NOME  PROFISSÃO 
Adalys Silva Portela Ficagna dos Santos Assessor de articulação I 
Ademir Neuri Berndt Motorista 
Adriana Beatriz Verzza Assistencia Técnica 
Adriana Cristina Sodoski Gerente 
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Adriane Manhaguanho Presidente 
Adriano José Spuldaro Vendedor 
Alex Junior Alves dos Santos Vendedor 
Alexandre Souza  Professor 
Aline de Oliveira Damacena Tecnico Agricola 
Amair de Santana Gerente 
Ana Glaucia Guermandi Farmacêutica 
Ana Paula Ferreira dos Santos Tec. Em Enfermagem 
Andrieli Dolinski Analista de Credito 
Aristenia Pereira de Sá Professora 
Bruna Luana Alves Operadora de Caixa 
Camila de Fátima Dalprai Professora 
Carine Anabel Roncato Tec. Em Higiene Dental 
Cassia Cristina Loureiro de Moraes Assistente Administrativo 
Cassiane Tondelo Assistente de Negócios 
Ceres Maria Luke Professora 
Cheila Kensy Ventura Vendedora 
Cladir Salete Bortoli Alves Encarregada Adm. Lojas 
Clarinda Gastaldi Secretaria Adjunta 
Claucimera Cumerlatto Lovison Professora 
Claudia Fernanda Garcia Professora 
Cleber Rodrigues Aguiar Vendedor 
Cleodete P. de Carvalho Recepcionista 
Cleonice Lurdes Schuck Drescher Tec. Em Enfermagem 
Cleusa do Carmo Zaleski Aux. Administrativa 
Clovis da Rosa Nunes Ajudante Geral no Deposito 
Crislaine Regina L. da Costa Zamoner Recepcionista 
Cristiano José da Silva Aux. Entrega/ Motorista 
Cristina Ribeiro Biologa 
Deusilane Gomes da Costa Professora 
Diego da Conceição Silva Vendedor  
Dilse Rech Limpeza e Manutenção 
Dulcineia Caminski Aux. De Escritorio 
Ederson Schaedler Professor  
Eduarda Cristina de Paula Nunes Analista de Credito 
Eduardo Cecilio da Silva Vendedor/ Balconista 
Eduardo Marcelo Couto Analista 
Elaine Augusto Miranda Monitora 
Elaine Maisa Maciel Coordenadora de Governo 
Eliani de Souza Torres Professora 
Elisangela Provenzi Vendedora 
Elizete Gonçalves de Oliveira Tec. Em Administração 
Eloisa Fatima Gastaldi Aux. De Escritorio 
Emivaldo dos Santos Belarmino Profissional de Educação Fisica 
Emmanuel Kruger M. Borges Gerente de Serviços 
Enice Lazaretti Miranda Professora 
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Erinaldo Davila Lohmann Aux. De Laboratorio 
Erlaine Oliveira Professora 
Ezaque Bernardi Auxiliar de Entrega 
Fabiana Aparecida Lemes da Silva Professora 
Fabiana Santana Porto Caixa 
Francisco Valdeclei de Souza Dias Gerente Armazem e deposito 
Gedei Moraes Encarregado Expedição 
Gesiane de Jesus Ferreira Gestora do Prog. Bolsa Familia 
Gesieli Lanzarini Streg Professora 
Glaucia Neves de Vasconcelos Zeferino Coordenadora 
Gleice Karine Bispo Moura Professora 
Gleiciane Aparecida Bartz Vendedora 
Graciela Schuster Assistente Administrativo 
Graziela Nilson Chaves Callai Aux. De Faturamento 
Graziele Burgrever dos Santos Vendedor 
Hellen Carla Silva Soares Agente Comunitario de Saúde 
Hilda da Silva Lima Maronesi Professora 
Idianês Terezinha Machado Assistente Administrativo 
Ilda Maria Augusto Voinaroski Assistente Social 
Ilma Augusto de Miranda Tec. De Enfermagem 
Ines Zita Lorenzeti Professora 
Iones Rodrigues Pereira Professor 
Ivani Laine Klennmann Agente Comunitario de Saúde 
Ivani Teresinha Tirlone Professora 
Ivete Carniel Técnico Administrativo 
Jaine Devens Tecnica em Agropecuaria 
Janaina de Moura Professora 
Jayne Rosa Rodrigues Professora 
Jhonatthan Hesthevan Silveira Rodrigues Assessor de Articulação I 
João Lenon Cruz da Silva Souza Medico Veterinario 
José Ivanil Meira de Latres Agente Comuniario de Saúde 
Jose Manasses Viana Neto Vigilancia 
Josiane Ribeira Orientadora social 
Josimar Mariotti  Vendedor/ Balconista 
Jucieli Coladelo Evangelista Tec. Em Enfermagem 
Juliane Lewinki Maculan Professora 
Kalliane Vieira Souza Psicóloga 
Karine Martins dos Santos Professora 
Karine Rodrigues dos Santos Tavares Tec. Em Enfermagem 
Karine Rosa Rodrigues Técnica 
Kezia Justino dos Santos Professora 
Leia Karem Cavalheiro Vendedora 
Liomar Roque Dalla Santa Professor 
Lisangela Remor Dalmolin Professora 
Loreni Pereira Paes Pedroso Tec. Em Enfermagem 
Luciano de Abreu Assistente Administrativo 
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Lucila da Conceição de Oliveira Lima Professora 
Lucimar da Silva Lisboa Santos Auxiliar Administrativo 
Lucimara A. F. de Freitas Professora 
Lurdes Mariano Mendes Professora 
Luzia Vieira Malaquias Tec. Em Enfermagem 
Luzinete Alves do Nascimento Professora 
Madalena Fatima Godoi Tec. Em Enfermagem 
Magda Deparis Moreira Técnico Administrativo 
Maira Tatiani Souza Ramos Oliveira Educador Social 
Marcela Alves de Araújo Valandro Professora 
Marcia Duessmann Rohden Professora 
Marcia Freitas Lima dos Reis Agente Comunitario 
Marcia Silveira Janhaki Professora 
Marcia Susana Schoffen Rodrigues Tec. Em Enfermagem 
Marcos Fernando Lanzarini Assistente Administrativo 
Maria das Graças R. Luiz Aux. Limpeza e Manutenção 
Maria de Jesus Clarindo Araujo Agente Comunitario 
Maria Giovana Rodrigues Kuhn Sec. De Assistencia Social 
Maria Izabel Przniska Cuiabano Professora 
Marilene Agustini César Tec. Em Enfermagem 
Marilene Alves de Jesus Carmo Aux. De Limpeza e Manutenção 
Mario Isabel de Souza Canato Fisioterapeuta 
Marivânia Bento Canei Técnico Administrativo 
Marlene Feliciano dos Santos Tec. Em Enfermagem 
Marta Terezinha Pit Tecnica em Enfermagem 
Meirior Luis Torres Professor 
Misael Agustini Auxiliar Contabil 
Mizael Welinton de Oliveira Rodrigues Estoquista 
Moacir Jaco Talini Professor  
Moacir Lima Oliveira Professor 
Naide Salete Andreola Zambenedetti Professora 
Nataliane Galvan Aux. Administrativa 
Nayara Fernandes da Silva Vendedora 
Nelice Correia da Silva Bianchet Tecnica Administrativa 
Nelson Franceshi Professor 
Noeli Moresco Tec. Em Enfermagem 
Oseia Souza de Oliveira Motorista 
Paloma Caroline Luiz Monitora 
Patricia Fanin Marcelino  Professora 
Patricia Machado Oliveira Professora 
Paulo Cesar de Oliveira Tec. De Refrigeração e Ar 
Rafael Souza Barros Assessor de Articulação VI 
Rafaela Zarth Técnico Administrativo 
Ramayane dos Santos Silva Tec. Em Enfermagem 
Raquel Arbo Spinelli Assistente Administrativo 
Reni Gnoatto Tec. Em Enfermagem 
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Roberta Cerqueira Leite Professora 
Rodrigo Veiga Viotto Analista Controle Interno 
Rosa Maria Lorenzon Operedora de Caixa 
Rosane Maria Lieberknecht Professora 
Rosane Trevisan Professora 
Rosangela Peccinini Lazaretti Professora 
Roselaine Neves de Vasconselos Diretora Presneça 
Rosemeri Lazaretti Bastos Machado Professora 
Saionara Mazzochin Professora 
Salete Borba Gerente de Relacionamento 
Sandra Vieira de Souza Moço Professora 
Sara Miranda Professora 
Silmara Brito da Silva Professora 
Silvana Petry Professora 
Silvania Aparecida Grutka Operadora de Caixa 
Simone Eduardo Martins Vendedora 
Simone Oczinski Professora 
Simone Pereira de Sousa Professora 
Soeli Alves Marcelio Tec. Em Enfermagem 
Solange Oliveira Martins dos Santos Professora 
Tais da Rosa Aux. Contabil 
Tatiane Novais do Nascimento Aux. Escritorio 
Tatiane Trevisan Vendedora 
Teresa Gregorio Agente de Endemias 
Ursula Marina Balbinot Fisioterapeuta 
Valcir Jacob Lazaretti Técnico Administrativo 
Valéria Trizotto Aux. Administrativo 
Valquiria Vidal Buratto Professora 
Vanderlei Reis Ajudante Geral no Deposito 
Vandete Alves Damacena Professora 
Vanessa da Silva Conferente de Mercadoria 
Vanessa dos Reis Pereira Assistente Social 
Vania Natalina Figueiredo Professora 
Vilma Cardoso Professora 
Vladimir Goncalves Vargas Gerente de Relacionamento 
Walquiria Helena Teodorico Professora 
Welita Aparecida Araujo de Assis Operadora de Caixa 
Willians Esperandin Farto Gerente de Deposito 
Yana Maria Marcon Assistente Administrativo 

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 
Aline Schorro, Gestora Judiciária, digitei.  
 
Terra Nova do Norte, MT, 08 de outubro de 2018.  
 
Jean Paulo Leão Rufino - Juiz de Direito 
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